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ACTA 
EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

JUNTA DE GOVERN NÚM. 936 
 
 
 

CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 2 de maig de 2017 
HORA: A les deu i cinc minuts del matí 
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
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 
Sr. Ernest Ruiz Garcia Viceinterventor  
 
Han excusat la seva absència el vicepresident primer, Miquel Noguer i Planas. 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats Josep Maria Corominas i 
Barnadas i Carles Salgas i Pedrosa, i el cap de Gabinet de Presidència, Juan José 
Serrán i Báez. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 18 d’abril 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, de Bases del Règim Local. 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 
3. JG936/000026/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Revocar la subvenció concedida a l'ajuntament 
de Llívia en la convocatòria del Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS 
2015). Expedient 2016/3910 

4. JG936/000028/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 dels ajuntaments de Regencós 
(4468/16), Sant Julià de Ramis (4515/16), Figueres (4103/16) i Maçanet de la 
Selva (4317/16) 
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5. JG936/000091/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Conveni de col·laboració entre el 
departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Girona per a la redacció del Pla d'ordenació museística de la 
ciutat de Girona (2017/3855) 

6. JG936/000094/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació "El Foment" de la Sardana de Banyoles per al finançament de les 
activitats culturals (2017/4255) 

7. JG936/000095/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí per al 37è Festival de Torroella i el 
4t Festival de Jazz de l'Estartit (2017/4328) 

8. JG936/000096/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Alter Sinergies, SL per al finançament del projecte d'organització del Festival 
Càntut_Cançons i músiques dels avis (2017/4355) 

9. JG936/000097/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació ADIFOLK, de Barcelona, per al XXXè Aplec Internacional de la 
Sardana a Ostrava (2017/3480) 

10. JG936/000099/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Grup de Recerca de Cerdanya per al finançament del VIIIè Festival 
Internacional de Cinema de Cerdanya (2017/4382) 

11. JG936/000100/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada per 
l'Ajuntament de Tortellà a la subvenció del concert de música de cobla dins del 
Cicle de Concerts de Música de Cobla 2017 (2017/681) 

12. JG936/000102/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Monuments (018): Aprovació de les subvencions per a la restauració i 
conservació d'immobles de valor patrimonia de les comarques gironines per a 
l'anualitat 2017 (exp. núm. 7426) 

13. JG936/000017/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aportació anual 2017. Exp. 2017/3532 

14. JG936/000021/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concessió de subvenció al Consorci de l'Estany per al projecte 
"Creació d'un itinerari terapèutic circular al Pla dels Estanyols (fases 1 i 2)" dins 
del programa de La Caixa. EXP 2017/3300 

15. JG936/000022/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concessió de subvenció al Consorci de les Gavarres per al 
projecte "Treballs de prevenció d'incendis i millora de senders saludables al 
massís de les Gavarres 2017" EXP 2017/3528 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
16. JG936/000011/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'associació Girona futbol 
club escola per la pràctica esportiva i suport a l'esport de base en la modalitat de 
futbol temporada 2016/2017. Expedient 2017/868 
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17. JG936/000013/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al GEIEG pel finançament de 
les activitats esportives 2016/2017. Expedient 2017/915 

18. JG936/000014/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Acceptar les al·legacions presentades per l'entitat 
esportiva GEIEG i donar per finalitzat l'expedient de reintegrament. Exp. 
2016/5796 

19. JG936/000015/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Desestimació recurs presentat pel club btt Fornells 
de la Selva programa C1. Exp. 2016/2648 

20. JG936/000004/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de l'addenda al conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret per a l'any 
2017. (Exp. 2017/3499) 

21. JG936/000007/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Redistribuir l'import de la convocatòria de 
subvencions a ajuntaments i consells comarcals del programa de suport a 
projectes singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2017 (exp. 7987) 

22. JG936/000009/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Reintegrament parcial de la bestreta atorgada 
segons conveni de col·laboració  entre la Diputació de Girona i la FOEG per al 
desenvolupament de la V fase del programa de formació escolar "Jo de gran vull 
ser com tu ". (Exp. 2016/77) 

23. JG936/000008/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Modificar la imputació pressupostària del pagament 
de l'aportació a la Fundació Cecot Innovació corresponent a la gestió realitzada 
el segon semestre 2016, d'acord el conveni de col·laboració ( EXP. 2279/2016). 

24. Proposicions urgents 
25. 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 18 d’abril de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 d’abril de 
2017, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 
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3. JG936/000026/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocar la subvenció 
concedida a l'ajuntament de Llívia en la convocatòria del Pla Especial 
d'Inversions Sostenibles (PEIS 2015). Expedient 2016/3910 

 
Per resolució del vicepresident segon de la Diputació de Girona de data 9 de febrer 
de 2017 es va iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida a 
l’ajuntament de Llívia en la convocatòria del Pla Especial d’Inversions Sostenibles 
(PEIS 2015) per no aportar la documentació establerta en les bases per justificar la 
subvenció. 
 

Ajuntament 
 
Exp. núm 
 

Obra Subvenció 

Llívia 
3910/2016 
(AC/12570) 

Soterrament cablejat elèctric 
d’un tram de l’av. Catalunya 

12.602,62 € 

 
El 14 de febrer de 2017 (núm. registre 2-2017-002622-2) es va notificar a l’Ajuntament 
de Llívia aquesta resolució i se li va donar un termini de quinze dies perquè presentés 
les al·legacions que considerés oportunes. Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament 
de Llívia no ha presentat al·legacions.  
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, 
que estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior.” 
 
Atesos els antecedents, 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. Revocar la subvenció concedida a l’ajuntament de Llívia en la convocatòria 
del Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS 2015) per no aportar la documentació 
establerta en les bases per justificar la subvenció. 
 

Ajuntament 
 
Exp. núm 
 

Obra Subvenció 

Llívia 
3910/2016 
(AC/12570) 

Soterrament cablejat elèctric 
d’un tram de l’av Catalunya 

12.602,62 € 

 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa D núm. operació 220150022012 d’import 
12.602,62 €. 
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TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Llívia. 
 
4. JG936/000028/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció dins el 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 dels ajuntaments de 
Regencós (4468/16), Sant Julià de Ramis (4515/16), Figueres (4103/16) i 
Maçanet de la Selva (4317/16) 

 
Vista la petició de canvi de destí que presenten els ajuntaments de Regencós, Sant 
Julià de Ramis, Figueres i Maçanet de la Selva dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 2016; vista la documentació presentada pels ajuntaments i 
d’acord amb les Bases de la convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar als ajuntament relacionats el canvi de destí de la subvenció que 
tenen concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, pel concepte 
i l’import que es detallen.  
 

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Regencós 4468/2016 Intervencions en el 
Centre Cívic 
Polivalent  

Renovació xarxa 
aigües pluvials  C. 
Nou 
 

23.652,10 
 

Sant Julià de 
Ramis 

4515/2016 Reparació de les 
cortines protectores 
de l'escola Santa Fe 
Adquisició i 
instal·lació equip de 
so sala de plens  
Ajuntament de 
Medinyà 

Inversions escola 
Santa Fe i parc 
infantil Can Rodó de 
Medinyà 

 

6.037,90 
 

Figueres 4103/2016 Projecte de 
reurbanització de la 
calçada dels Monjos-
C.Fossos 

Projecte de 
reurbanització de la 
calçada dels Monjos-
C.Fossos i projecte 
d’estesa de fibra 
òptica 

449.915,93 

Maçanet de la 
Selva 

4317/2016 Pavimentació pista de 
tennis  i projecte 
adequació equips de 
filtratge de les 
piscines municipals 
 

Material hidràulic 
piscina d'adults i 
reparació i adequació 
vials municipals 
 

77.113,70 

 
SEGON. Condicionar el lliurament de les subvencions, que son compatibles 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. 
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5. JG936/000091/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Conveni de col·laboració entre el 
departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament de Girona per a la redacció del Pla d'ordenació 
museística de la ciutat de Girona (2017/3855) 

 
La Diputació de Girona vol col·laborar conjuntament amb el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona per a la redacció del pla 
d’ordenació Museística de la ciutat de Girona. 
 
L’objectiu és obtenir un nou escenari de l’oferta d’equipaments culturals a la ciutat de 
Girona, adaptada als nous temps, i que la faci més coherent i atractiva facilitant la 
seva interpretació per part de visitants i usuaris. 
 
Aquest nou escenari ha de contemplar, també, noves fórmules de funcionament i 
organització, que faci més eficient la gestió dels recursos que s’hi destinen. 
Vistos els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; l’art. 47 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; l’art. 304 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis, de 13 de juny; i l’article 11.3.b) de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en què es regulen els mecanismes de 
l’encàrrec de gestió. 
 
Vist l'informe del 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. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre la 
Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Girona per a la redacció del Pla d’Ordenació Museística de la ciutat 
de Girona, el text del qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ 
MUSEÍSTICA DE LA CIUTAT DE GIRONA 
Girona, ..... 
REUNITS 
D’una banda, l’Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, Conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, President de la Diputació General, assistit pel 
Secretari/a general. 
De l’altra, la Il·lma. Sra. Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de Girona, assistida pel 
Secretari general. 
ACTUEN 
El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en virtut 
de l’article 10.b) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern 
El segon, en representació de la Diputació de Girona, d’acord amb l’article 21.1.b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
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La tercera, en representació de l’Ajuntament de Girona, d’acord amb l’article 34.1.b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
EXPOSEN 
La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona (d’ara 
endavant, les institucions) disposen de diferents equipaments museístics, 
monuments, espais d’exposició, col·leccions obertes al públic i fons patrimonials de 
titularitat pública a la ciutat de Girona (d’ara endavant, els museus) que es gestionen 
de forma independent. 
Les institucions manifesten la voluntat de col·laborar entre elles per millorar la 
cooperació, la gestió i els serveis dels actuals museus de la ciutat, així com les 
ampliacions, com és el cas de l'adequació de la Casa Pastors, com a espai expositiu -
secció d'art modern i contemporani- del Museu d’Art de Girona que és previst 
instal·lar a la Casa Pastors. 
Les institucions manifesten la necessitat de disposar d’un estudi específic i acurat 
sobre la situació actual de la gestió dels museus i les possibles noves formes de 
col·laboració per tal d’optimitzar els recursos i millorar els serveis que aquests 
ofereixen. 
Amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració, les parts acorden 
subscriure el present conveni de conformitat amb els següents 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre les institucions amb la 
finalitat d’establir un règim de gestió per tal de dur a terme totes les actuacions 
necessàries per potenciar les funcions pròpies dels museus de Girona (vegeu la 
relació a l’Annex 1) com a institució cultural pública, impulsar la seva projecció social i 
cultural, i fer-los sostenibles en el context econòmic actual. 
De forma específica, el primer resultat d’aquesta col·laboració ha de ser l’elaboració i 
redacció del Pla d'Ordenació Museística de la ciutat de Girona (d’ara endavant, 
l’estudi) sobre la situació actual dels museus de Girona i les possibles formes de 
reordenació de la seva gestió, proposant estratègies per tal d’optimitzar els recursos i 
millorar els serveis que aquests ofereixen. 
Per al compliment d’aquest objectiu, s’encomana a l’Ajuntament de Girona la 
contractació de l’estudi. 
Segon. Marc competencial 
En relació a les competències que ostenten cadascuna de les tres institucions 
actuants, la Generalitat de Catalunya, fa ús de les seves competències en matèria de 
cultura assumides per l’article 127 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per 
la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol; la Diputació de Girona, actua en virtut de les 
competències d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis 
reconeguda a l’art. 36.1.b) de la 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local; i l’Ajuntament de Girona ho fa en virtut de les competències en matèria 
de promoció de la cultura i equipaments locals (art. 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Girona  
- Encarregar l’elaboració d’un estudi sobre la situació actual dels museus de Girona i 
les possibles formes de reordenació de la seva gestió, proposant estratègies per tal 
d’optimitzar els recursos i millorar els serveis que aquests ofereixen. 
- Participar en l’elaboració de l’estudi mitjançant els responsables tècnics dels seus 
equipaments museístics i dels tècnics de l’Àrea de Cultura del propi Ajuntament. 
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- Aportar un 34% del cost de l’estudi per al cofinançament del contracte, amb un 
màxim de 6.119,66 euros, més IVA. 
- Assumir les obligacions derivades de la signatura del present conveni en matèria de 
publicitat i transparència, i, concretament: publicació al DOGC i al BOP, remissió a la 
Generalitat de Catalunya per a la seva publicació al Registre de convenis de 
col·laboració, al registro electrónico de convenios entre Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (CONCAEL), i 
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la 
Generalitat.  
Quart. Compromisos de la Diputació de Girona 
- Participar en l’elaboració de l’estudi mitjançant els responsables tècnics dels seus 
equipaments museístics i dels tècnics de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar de la pròpia Diputació. 
- Aportar un 33% del cost de l’estudi per al cofinançament del contracte, amb un 
màxim de 5.939,67 euros, més IVA. 
Cinquè. Compromisos de la Generalitat de Catalunya 
- Participar en l’elaboració de l’estudi mitjançant els responsables tècnics dels seus 
equipaments museístics i dels tècnics de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni del Departament de Cultura. 
- Aportar un 33% del cost de l’estudi, amb un màxim de 5.939,67 euros, més IVA, 
com a subvenció exclosa de concurrència pública. 
Sisè. Comissions de seguiment 
Les tres institucions acorden la creació d’una comissió de seguiment per a dur a 
terme els objectius del conveni. 
Aquesta comissió estarà integrada per dos representants de cada institució, i podrà 
comptar amb l'assessorament de dos representants de l'Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural i del Bisbat de Girona. 
La comissió es reunirà com a mínim dues vegades durant la vigència del conveni i 
revisaran el compliment dels objectius. 
Setè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni començarà en el moment de la seva signatura i serà la 
necessària per poder dur a terme l’encàrrec de l’estudi i el propi estudi, però en cap 
cas podrà ser superior a un any. El conveni pot ser modificat, alterat o esmenat per 
acord mutu de les parts, mitjançant la signatura d’addendes, i mentre aquest estigui 
vigent. 
Vuitè. Causes de rescissió del conveni 
Sense perjudici del que es preveu en el pacte anterior, són causes de rescissió del 
conveni: 
L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni i 
les seves addendes. 
El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus pactes. 
Altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable. 
Novè. Interpretació, resolució de conflictes i jurisdicció aplicable 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix en la seva interpretació i 
desenvolupament per l’ordenament jurídic administratiu. Les parts se sotmeten 
expressament a la jurisdicció contenciosa administrativa, en el cas que es produeixi 
qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la seva interpretació i compliment que 
no pugui ser resolta, en primera instància, per la Comissió Institucional prevista en el 
pacte cinquè d’aquest conveni. 
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I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest conveni de 
col·laboració, en duplicat exemplar, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
ANNEX 1 
La Generalitat de Catalunya gestiona, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural: 
El Museu d’Art de Girona. 
El Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona. 
La farmàcia de l’Antic Hospital de Santa Caterina. 
El Servei d’Atenció als Museus. 
La Diputació de Girona gestiona: 
La Casa de Cultura de Girona. 
La Fundació Fita. 
El Fons d’Art de la Diputació de Girona, en dipòsit al Museu d’Art de Girona i altres 
dependències pròpies. 
El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (INSPAI). 
L’Ajuntament de Girona gestiona: 
El Museu d’Història de Girona. 
El Museu d’Història dels Jueus, a través del Patronat Call de Girona. 
El Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, a través de la Fundació Museu del 
Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol. 
La Casa Masó, a través de la Fundació Rafael Masó. 
El Fons d’art Rafael Santos Torroella, i el fons d’art modern i contemporani municipal. 
El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI).” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL NOU CENTS 
TRENTA-NOU AMB SEIXANTA-SET EUROS (5.939,67 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 500/3300/22706 del pressupost de 2017. 
 
TERCER. Designar a la pròpia Presidència per a la signatura de l’esmentat conveni i 
de qualsevol document que es derivi en desenvolupament del mateix, a l’empara de 
la funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local i normativa concordant. 
 
QUART. Notificar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Girona. 
 
6. JG936/000094/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació "El Foment" de la Sardana de Banyoles per al 
finançament de les activitats culturals (2017/4255) 

 
La Fundació privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats culturals de la fundació i 
s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/4255). 
 
El Foment de la Sardana de Banyoles es va crear l’any 1930 i des d’aleshores fins a 
l’actualitat ha estat l’entitat sardanista de referència de la comarca del Pla de l’Estany. 
Té com a objectiu principal fomentar i potenciar totes les manifestacions de la cultura 
popular i tradicional del país i ho fa mitjançant l’organització d’aplecs, festivals, i 
participació en les principals festivitats de la seva zona. 
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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 a cultura popular i tradicional. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb la cultura popular i tradicional catalana, així com garantir la difusió i el 
coneixement dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni 
festiu de Catalunya. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació privada “El Foment” de la Sardana 
de Banyoles, 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 la Fundació privada “El Foment” de la Sardana de 
Banyoles, per al finançament de les activitats culturals de la fundació, que es detallen 
a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/4255 Fundació Privada 
“El Foment” de la 
Sardana 

G17891151 Activitats 
culturals de la 
fundació 

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 
 

24.500,00 € 24.500,00 € 6.000,00 € 24,49 % 24.500,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48039 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 es portarà a terme des de l’1 de 
gener al 15 de novembre 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 
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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 privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles,, 
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 6.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 24,49 %, 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 privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 24.500,00 € 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) 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 de la fundació. 
 
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 la Fundació privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
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conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació privada “El Foment” de la Sardana de 
Banyoles, 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; 
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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 privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, i els tercers relacionats 
amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les 
sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques 

i dels drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les 

condicions necessàries per a una actuació independent i no 
condicionada per conflictes d’interessos. 

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. 
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h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur 
competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que 
estableix la Llei.  

i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts 
per raó de l’exercici de llurs càrrecs. 

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a 
les quals s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment 
de presentar el compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques 
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència). 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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 “El Foment” de la Sardana de 
Banyoles. 
 
7. JG936/000095/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí per al 37è 
Festival de Torroella i el 4t Festival de Jazz de l'Estartit (2017/4328) 

 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del projecte d’organització del Festival Internacional de Música de 
Torroella de Montgrí i del Festival de Jazz de l’Estartit, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/4328). 
 
La 37a edició del Festival de Torroella de Montgrí ret homenatge al gran pianista 
bilbaí Joaquín Achúcaro, que ha actuat de forma ininterrompuda en cadascuna de les 
últimes 25 edicions. La música antiga té un destacat protagonisme en la programació 
del Festival amb cinc concerts que giraran al voltant de tres compositors J. Sebastian 
Bach, Claudio Monteverdi i G. Philipp Telemann.  
 
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 
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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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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 a la Comissió informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, per al 
finançament del projecte d’organització del Festival de Música de Torroella de Montgrí 
i el Festival de Jazz de l’Estartit, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/4328 Joventuts Musicals 
de Torroella de 
Montgrí 

G17099334 Festival de 
Música de 
Torroella i 
Festival de 
Jazz de 
l’Estartit 

Juliol i agost 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

501.000,00  € 237.350,00 € 65.000,00 € 27,38 % 237.350,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SEIXANTA-CINC MIL 
EUROS, (65.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48026 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 contractacions artístiques 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 es portarà a terme durant els 
mesos de juliol i 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 
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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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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 65.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 27,38 %, 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.  
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 237.350,00 € corresponents a l’import de les despeses de la 
contractació dels artistes 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 del Festival de Música de Torroella de Montgrí i del Festival de Jazz de 
l’Estartit. 
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 Auditoria 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.  
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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. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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. 



 
  
 
 

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

18

El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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.  
 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 

raó de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
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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 a Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí. 
 
8. JG936/000096/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Alter Sinergies, SL per al finançament del projecte 
d'organització del Festival Càntut_Cançons i músiques dels avis 
(2017/4355) 

 
Alter Sinergies, SL, de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte d’organització del Festival Càntut. Cançons i músiques dels 
avis i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/4355). 
 
El projecte Càntut - Cançons i músiques dels avis, té com a objectiu recollir i difondre 
la música popular i tradicional recordada per la gent més gran de les comarques 
gironines, per tal de reivindicar uns repertoris musicals lligats a la cultura catalana. El 
Festival Càntut és una proposta oberta a tots els públics amb concerts, xerrades, 
tallers, exposicions... però sobretot una manera d’entendre amb la música: més 
propera, de la gent, allunyada dels grans escenaris per trencar barreres entre artistes i 
oients. 
 
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 immaterial. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport i promoure l’estudi i la protecció del patrimoni 
immaterial, especialment el vinculat a la memòria històrica. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor d’Alter Sinergies, SL, de Banyoles, 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 Alter Sinergies, SL, amb seu a Banyoles, per al 
finançament del projecte d’organització del Festival Càntut – Cançons i músiques dels 
avis, que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/4355 Alter Sinergies, SL, 
de Banyoles 

B17791559 Festival 
Càntut_Canço
ns i músiques 
dels avis 

Novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

16.000,00 € 16.000,00 € 10.000,00 € 62,50 % 16.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47911 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 és fins al 19 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 Alter sinergies, 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 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 62,50 %, 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.  
Alter Sinergies, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 16.000,00 
€ 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: 
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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 Càntut – Cançons i músiques dels avis. 
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 Alter Sinergies, 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 
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. 
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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. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. Alter Sinergies, 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. 
 
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.  
 
Alter Sinergies, 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. 
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DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 

raó de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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. 
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QUINZÈ. Notificar aquest acord a Alter Sinergies, SL, amb seu a Banyoles. 
 
9. JG936/000097/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació ADIFOLK, de Barcelona, per al XXXè Aplec 
Internacional de la Sardana a Ostrava (2017/3480) 

 
L’Associació per a la difusió del folklore (ADIFOLK), amb seu a Barcelona, ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del XXXè Aplec Internacional 
de la Sardana que tindrà lloc a Ostrava, República Txeca, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/3480). 
 
El XXXè Aplec Internacional de la Sardana, és una mostra de cultura popular catalana 
que anualment se celebra en una ciutat europea diferent, per tal de mostrar i difondre 
la cultura catalana d’arreu de les comarques catalanes. Enguany tindrà lloc a Ostrava, 
República Txeca, dins d’un gran festival internacional de teatre de carrer.  
 
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 a cultura popular i tradicional. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb la cultura popular i tradicional catalana, així com garantir la difusió i el 
coneixement dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni 
festiu de Catalunya. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació ADIFOLK, amb seu a 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, 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 president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esport i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació ADIFOLK, amb seu a Barcelona, per al 
finançament del projecte d’organització del XXXè Aplec Internacional de la Sardana, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/3480 Associació 
ADIFOLK_Barcelon
a  

G58525924 Aplec 
Internacional 
de la Sardana 
a Ostrava 

Fins al 2 de 
juliol de 2017 

Cost total de 
l'objecte 

Cost de les 
despeses 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
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subvencionat subvencionables  
66.000,00 € 66.000,00 € 5.000,00 € 7,57 % 66.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS, (5.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48014 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 es portarà a terme fins al 2 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.  
L’Associació ADIFOLK, 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 5.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 7,57 %, 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 ADIFOLK, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
66.000,00 € 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; 
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d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del XXXè Aplec Internacional de la Sardana. 
 
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 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’Associació ADIFOLK, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, 
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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 ADIFOLK, 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’Associació ADIFOLK, 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 
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conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 

raó de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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’Associació ADIFOLK, amb seu a Barcelona. 
 
10. JG936/000099/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Grup de Recerca de Cerdanya per al 
finançament del VIIIè Festival Internacional de Cinema de Cerdanya 
(2017/4382). 

 



 
  
 
 

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

30

L’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, amb seu a Puigcerdà, ha sol·licitat 
una subvenció nominativa per al finançament del VIIIè Festival Internacional de 
Cinema de la Cerdanya, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/4382). 
 
El Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya, és el segon festival de cinema 
més important de les comarques gironines. El seu principal objectiu és el de 
dinamitzar la cultura i el cinema a la Cerdanya, esdevenir una eina d’interès cultural i 
social a més de potenciar la indústria audiovisual a tot el conjunt del Pirineu. 

 
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’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, 
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’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, amb 
seu a Puigcerdà, per al finançament del projecte d’organització del VIIIè Festival 
Internacional de Cinema de la Cerdanya, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/4382 Associació Grup de 
Recerca de la 
Cerdanya_Puigcerd
à 

G55039481 VIIIè Festival 
Internacional 
de Cinema de 
la Cerdanya 

Fins al 6 
d’agost de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

14.500,00 € 14.500,00 € 6.500,00 € 44,82 % 14.500,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL CINC-CENTS 
EUROS, (6.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48015 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
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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 es portarà a terme fins al 6 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.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
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 expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de QUATRE MIL CINC-
CENTS CINQUANTA EUROS (4.550,00 €), 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 l’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, 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 
MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS, (1.950,00 €), corresponents al 30% restant. 
 
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 Grup de Recerca de la Cerdanya, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 14.500,00 € 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) 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 
del festival internacional de cinema de la Cerdanya. 
 
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 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’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, 



 
  
 
 

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

33

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 Grup de Recerca de la Cerdanya, 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’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, 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 
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conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 

raó de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, amb 
seu a Puigcerdà. 
 
11. JG936/000100/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada 
per l'Ajuntament de Tortellà a la subvenció del concert de música de cobla 
dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2017 (2017/681) 
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La Junta de Govern de la Diputació de 21 de març de 2017 va resoldre la 
convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la realització del 
Cicle de Concerts de Música de Cobla 2017 (exp. 2016/4741), en la qual, entre 
d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Tortellà per a la realització d’un 
concert de cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla. (Exp. 2017/681). 
 
La Junta de Govern de la Diputació de 18 d’abril de 2017 va aprovar les al·legacions 
presentades per l'ajuntament de Cassà de la Selva, en relació amb l'error de la 
resolució de la convocatòria del cicle de concerts de música de cobla 2017, i va refer 
la llista d’espera amb la incorporació, en primer lloc, de l’ajuntament de Vall-llobrega. 
 
En data 18 d’abril de 2017, l’Ajuntament de Tortellà ha presentat una comunicació 
expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern del 21 de 
març de 2017, descrita prèviament (Registre d’entrada: 1-2017-008290-2).  
 
Atès allò que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
els articles 119.3 i 128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a 
subvencions. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta 
del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Tortellà, 
amb NIF P1721300J, a la subvenció de 1.750,00 € concedida per la Junta de Govern 
del 21 de març de 2017, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim 
de concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de 
Cobla 2017, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de 
Música de Cobla,  (exp. 2017/681), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient. 
 
SEGON. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida, 
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de MIL SET-CENTS 
CINQUANTA EUROS (1.750,00 €).  
 
TERCER. Adjudicar una subvenció a l’Ajuntament de Vall·llobrega amb NIF 
P1722300I, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de 
Música de Cobla de 2017, d’acord al punt tercer de l’acord de Junta de Govern de 18 
d’abril de 2017. 
 
QUART. Disposar la despesa per import de MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS 
(1.750,00 €) a l’Ajuntament de Vall·llobrega amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/46202. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als Ajuntaments de Tortellà i Vall·llobrega. 
 
12. JG936/000102/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Aprovació de les subvencions per a la 
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restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial de les 
comarques gironines per a l'anualitat 2017 (exp. núm. 7426) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i 
particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d'immobles 
d'interès patrimonial de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la 
Diputació de Girona per a l'anualitat 2017, aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió del 24 de gener de 2017; i publicades al BOP número 23, del 2 de 
febrer de 2017. 
 
Vista la convocatòria pública per a la concessió de subvencions del centre gestor 
Servei de Monuments de la Diputació de Girona per a l’anualitat de 2017, aprovada 
pel mateix Ple i publicada al BOPG número 32, del 15 de febrer de 2017, en la qual 
es preveia que l’import definitiu del crèdit pressupostari destinat a l’actuació restava 
condicionat a la possibilitat d’incrementar-lo amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment dels crèdits de les aplicacions esmentades. Aquesta quantitat s’incorporarà 
al crèdit original que es repartirà entre els diversos sol·licitants, seguint l’ordre i 
proporció d’aportació, en funció de la puntuació atorgada a la proposta elaborada per 
la Junta Qualificadora. 
 
Atès que existeix un crèdit sobrant de 73.000,00 € en l’aplicació 505/3360/76201, que 
comparteix bossa de vinculació amb les aplicacions vinculades en aquesta 
convocatòria, i que es considera oportú utilitzar-lo per ampliar la mateixa i poder 
atendre així un major nombre de peticions. I vist que també es fa necessari redistribuir 
els crèdits previstos inicialment entre les aplicacions pressupostàries de la 
convocatòria per tal d’adequar-los a la naturalesa jurídica de les entitats que han 
sol·licitat la subvenció i poden ser-ne beneficiàries. 
 
Vista la proposta de resolució de l’esmentada Junta Qualificadora per a les 
subvencions als ens locals, entitats i particulars per a la restauració i conservació 
d’immobles d’interès patrimonial, corresponents a l’anualitat de 2017 i l’informe del 
cap de Monuments, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2017, d’un total de 1.000.000,00 
euros, d’acord amb el detall següent: 

 
Aplicació Pressupostària Crèdits

inicials  
Crèdits 
redistribuï

ts  

Diferència  

505/3360/76200 800.000,00 € 809.900,00 € 9.900,00 € 
505/3360/78001 150.000,00 € 168.100,00 € 18.100,00 € 
505/3360/76000 10.000,00 € 0,00 € - 10.000,00 € 
505/3360/76500 40.000,00 € 22.000,00 € - 18.000,00 € 

TOTAL 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 
 
SEGON. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria un cop redistribuït el crèdit: 
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Aplicació Pressupostària Reajust

505/3360/76200 9.900,00 € 

505/3360/78001 18.100,00 € 

505/3360/76000 - 10.000,00 € 

505/3360/76500 - 18.000,00 € 

 
TERCER. Declarar la disponibilitat del crèdit per import de 73.000,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 505/3360/76200 i la corresponent bossa de 
vinculació, per tal de poder ampliar la convocatòria. 
 
QUART. Ampliar la convocatòria de subvencions per a la restauració i conservació 
d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2017 amb un import de 73.000,00 €, d’acord 
amb el detall següent, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a la corresponent 
aplicació pressupostària: 
 

Aplicació 
Pressupostària 

Crèdits 
redistrib

uïts 

Augment 
convocat

òria 

Crèdits 
finals 

505/3360/76200 809.900,00 € 73.000,00 € 882.900,00 € 
505/3360/78001 168.100,00 € 168.100,00 € 
505/3360/76000 0,00 € 0,00 € 
505/3360/76500 22.000,00 € 22.000,00 € 

TOTAL 1.000.000,00 
€

73.000,00 € 1.073.000,00 
€ 

 
CINQUÈ. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació, en base a la 
puntuació obtinguda, i fins a l’esgotament dels crèdits disponibles, les següents 
subvencions d’acord amb el detall que segueix: 
 
Quadre 1. Ajuts a ajuntaments per a inversions en monuments - aplicació 
505/3360/76200 
 

Exp. CIF/NIF Nom beneficiari Concepte 
subvencionat 

Punts 
obtingut

s 

Import 
subvenció 

% 
Finança. 

Import a 
Justificar 

RM/2297 P1705400H Aj. de Celrà Restauració castell de 
Palagret 

27 12.700,00 € 70 18.142,86 €

RM/2557 P1705400H Aj. de Celrà Restauració coberta 
Torre Desvern 

26 19.800,00 € 70 28.285,71 €

RM/2162 P1705500E Aj. de Cervià de 
Ter 

Consolidació antic 
camí del castell de 
Cervià 

26 19.800,00 € 88 22.500,00 €

RM/1800 P1709400D Aj. de Juià Restauració castell de 
Juià 

28 22.000,00 € 90 24.444,44 €
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RM/2468 P1718100I Aj. de Sant Martí de 
Llémena 

Rehabilitació ermita 
de Sant Julià 

24 15.400,00 € 90 17.111,11 €

RM/1952 P1719800C Aj. de Sarrià de Ter Rehabilitació edifici 
Rafael Masó 

23 13.200,00 € 70 18.857,14 €

RM/2262 P1700300E Aj. d'Albanyà Consolidació castell i 
colomar del Bertran 

30 22.000,00 € 90 24.444,44 €

RM/2350 P1701200F Aj. d'Avinyonet de 
Puigventós 

Restauració castell de 
la Comanda 

27 22.000,00 € 80 27.500,00 €

RM/2378 P1705200B Aj. de Castelló 
d'Empúries 

Restauració antic 
convent de Sant 
Agustí 

25 17.600,00 € 59 29.830,51 €

RM/2452 P1705200B Aj. de Castelló 
d'Empúries 

Restauració tram de 
muralla del rec del 
molí 

25 17.600,00 € 58 30.344,83 €

RM/2266 P1709500A Aj. de Lladó Restauració església 
de Sant Feliu 

23 13.200,00 € 90 14.666,67 €

RM/2636 P1709900C Aj. de Llançà Rehabilitació coberta 
de la Torre de l'Abad 

25 17.600,00 € 35 50.285,71 €

RM/2305 P171712700B Aj. de Palau 
Saverdera 

Rehabilitació edifici 
de la cooperativa 
agrícola 

22 10.000,00 € 45 22.222,22 €

RM/2570 P1714000E Aj. de Peralada Restauració antiga 
muralla medieval de 
la població 

24 15.400,00 € 70 22.000,00 €

RM/2349 P1714500D Aj. de Pontós Consolidació restes 
jaciment arqueològic 
del Mas Castellar 

24 15.400,00 € 90 17.111,11 €

RM/2293 P1718000A Aj. de Sant Llorenç 
de la Muga 

Consolidació d'un 
tram de muralla 

24 15.400,00 € 90 17.111,11 €

RM/2623 P1700800D Aj. de Sant Miquel 
de Fluvià 

Restauració antiga 
abadia fase 2017 

27 22.000,00 € 90 24.444,44 €

RM/1955 P1719400B Aj. de Santa 
Llogaia d'Alguema 

Restauració façanes 
església parroquial 

24 15.400,00 € 35 44.000,00 €

RM/2638 P1723500C Aj. de Vilafant Intervenció al Castell 
de PalolSabaldòria 

25 10.200,00 € 70 14.571,43 €

RM/2299 P1702100G Aj. de Bellcaire Restauració torre 
castell de Bellcaire 

26 18.000,00 € 73 24.657,53 €



 
  
 
 

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

39

RM/2270 P1706400G Aj. de Cruïlles, 
Monells i Sant 
Sadurní de l'Heura 

Rehabilitació de la 
teulada de l'església 
de Sant Genís 

28 21.800,00 € 45 48.444,44 €

RM/2076 P171725000B Aj. de Forallac Restauració de la 
Torre de les Hores 

23 10.000,00 € 80 12.500,00 €

RM/2106 P1713200B Aj. de Pals Rehabilitació Torre de 
les Hores - Fase 2017

27 11.100,00 € 80 13.875,00 €

RM/2475 P1721800I Aj. d'Ullastret Rehabilitació façana 
exterior església de 
Sant Pere i espai 
annex 

22 10.000,00 € 50 20.000,00 €

RM/2164 P1722300I Aj. de Vall-llobrega Restauració església 
vella de Sant Mateu 

25 17.600,00 € 90 19.555,56 €

RM/2449 P1700800D Aj. d'Anglès Ampliació espai 
museu Burés 

28 22.000,00 € 70 31.428,57 €

RM/2354 P1702600F Aj. de Blanes Recuperació façana 
casa Saladrigas 

26 13.700,00 € 35 39.142,86 €

RM/2351 P1703100F Aj. de Brunyola Millora accessibilitat 
castell 

23 13.200,00 € 90 14.666,67 €

RM/2480 P1703700C Aj. de Caldes de 
Malavella 

Restauració castell 
de Caldes - St. 
Maurici 

28 22.000,00 € 67 32.835,82 €

RM/2105 P1708900D Aj. d'Hostalric Restauració castell 
d'Hostalric 

25 17.600,00 € 80 22.000,00 €

RM/1953 P1710200E Aj. de Lloret de Mar Restauració panteó 
Costa i Macià 

26 13.700,00 € 50 27.400,00 €

RM/2587 P1712300A Aj. d'Osor Restauració torre 
dels recs 

29 22.000,00 € 90 24.444,44 €

RM/2018 P1715500C Aj. de Riells i 
Viabrea 

Consolidació Torre 
d'en Pega 

25 17.600,00 € 80 22.000,00 €

RM/2620 P1719100H Aj. Santa Coloma 
de Farners 

Conservació premsa 
de biga de Can 
Déusiau 

24 10.000,00 € 60 16.666,67 €

RM/2618 P1720600D Aj. de Susqueda Restauració església 
de Sant Martí 

26 12.100,00 € 50 24.200,00 €

RM/2017 P1721500E Ajuntament de 
Tossa de Mar 

Intervenció a la vil·la 
romana dels 
Ametllers 

26 19.800,00 € 70 28.285,71 €
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RM/2274 P1702200E Aj. de Besalú Consolidació i 
sanejament elements 
diversos església de 
Sant Pere 

25 17.600,00 € 45 39.111,11 €

RM/1989 P1719500I Aj. de Sant Aniol de 
Finestres 

Restauració església 
de Sant Esteve de 
Llémena 

25 13.200,00 € 50 26.400,00 €

RM/2085 P1717100J Aj. de Sant Feliu de 
Pallerols 

Restauració del 
castell d'Hostoles 

27 22.000,00 € 80 27.500,00 €

RM/2083 P1717200H Aj. de Sant Ferriol Restauració església 
del Mor 

22 11.000,00 € 90 12.222,22 €

RM/1951 P1721300J Aj. de Tortellà Condicionament i 
millora pont del 
Llierca 

23 10.000,00 € 90 11.111,11 €

RM/2447 P1704000G Aj. de 
Campdevànol 

Restauració molí 
fariner fase 3 

26 19.800,00 € 80 24.750,00 €

RM/2564 P1704300A Aj. de Camprodon Restauració muralles 
castell i pont nou 

28 22.000,00 € 19 115.789,47 €

RM/2022 P1704100E Aj. de Campelles Intervenció 
arqueològica castell 
Campelles 

29 19.000,00 € 76 25.000,00 €

RM/2368 P1715400F Aj. de Ribes de 
Freser 

Consolidació i 
restauració castell de 
Sant Pere 

28 22.000,00 € 80 27.500,00 €

RM/2077 P1717700G Aj. de Sant Joan de 
les Abadesses. 

Restauració del 
claustre del Palau de 
l'Abadia - Fase II 

26 19.800,00 € 80 24.750,00 €

RM/2451 P1718600H Aj. de Sant Pau de 
Segúries 

Restauració Pont 
d'en Rovira II Fase 

28 16.200,00 € 89 18.202,25 €

RM/2261 P1722600B Aj. de Vidrà Restauració castell 
de Milany 

27 22.000,00 € 90 24.444,44 €

RM/2559 P1709000B Aj. d'Isòvol Consolidació restes 
arqueològiques d'All 

22 10.000,00 € 90 11.111,11 €

RM/2078 P1702700D Aj. de Bolvir Restauració jaciment 
del Castellot 

30 22.000,00 € 50 44.000,00 €
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RM/2161 P1706600B Aj. de Llívia Consolidació muralla 
recinte jussà castell 
de Llívia 

25 17.600,00 € 72 24.444,44 €

RM/2584 P1715000D Aj. de Puigcerdà 1a fase recuperació 
túnel Passeig 10 
d'abril 

22 10.000,00 € 70 14.285,71 €

RM/2474 P1707100B Aj. d'Esponellà Restauració castell 
d'Esponellà 

26 19.800,00 € 90 22.000,00 €

 

Quadre 2. Ajuts a ONL’s per a inversions en monuments- aplicació 505/3360/78001 
 

Exp. CIF/NIF Nom beneficiari Concepte 
subvencionat 

Punts 
obtingut

s 

Import 
subvenció 

% 
finança. 

Import a 
Justificar 

RM/1994 R1700002G Bisbat de Girona Reforma coberta 
absis església de 
Sant Pere de Juià 

23 11.100,00 €  50   22.200,00 € 

RM/2396 R1700002G Bisbat de Girona Segona fase 
restauració església 
de Santa Àgata de 
Campmany 

26 10.000,00 €  31    32.258,06 € 

RM/1954 R1700002G Bisbat de Girona Restauració rosassa 
església de Sant 
Pere de l'Escala 

24 15.400,00 €  35  44.000,00 € 

RM/1990 R1700002G Bisbat de Girona Reforma de la 
coberta de l'absis de 
l'església parroquial 
de Garriguella 

23 10.000,00 €  50   20.000,00 € 

RM/2489 R1700002G Bisbat de Girona Rehabilitació de 
l'església de Santa 
Maria de la Jonquera 

23 13.200,00 €  45   29.333,33 € 

RM/2307 46317701B Josep Maria 
Guinart i Solà 

Recuperació antiga 
església de Santa 
Maria de Palau 
(Torroella de Montgrí)

23 10.000,00 €  59   16.949,15 € 

RM/2589 R1700002G Bisbat de Girona Rehabilitació esgl. de 
Castellar de la 
Muntanya (Vall de 
Bianya) 

22 11.000,00 €  45    24.444,44 € 

RM/2019 G17348756 Amics de l'Alta 
Garrotxa 

Rehabilitació esgl. de 
Sant Valentí de 
Salarsa 

24 10.000,00 €  80   12.500,00 € 
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RM/2358 R0800043B Bisbat de Vic Condicionament esgl. 
de Santa Maria 

22 11.000,00 €  45    24.444,44 € 

RM/2591 R0800043B Bisbat de Vic Restauració Sant 
Feliu d'Estiulà -Les 
Lloses 

23 10.000,00 €  50    20.000,00 € 

RM/2597 R0800043B Bisbat de Vic Restauració de 
l'església de Santa 
Maria - Les Lloses 

22 10.000,00 €  50    20.000,00 € 

RM/2590 R0800043B Bisbat de Vic Restauració 
esgrafiats capella 
dels Dolors de Sant 
Joan de les Aba. 

27 10.500,00 €  45   23.333,33 € 

RM/2592 R0800043B Bisbat de Vic Restauració esgl. de 
Santa Llúcia de 
Ciuret de Vidrà 

28      16.100,00 
€  

50   32.200,00 € 

RM/2394 R2500008D Bisbat de la Seu 
d'Urgell 

Rehabilitació església 
de Sant Domènec de 
Puigcerdà 

26 19.800,00 €  40    49.500,00 € 

 

Quadre 3. Ajuts a Consells Comarcals per a inversions en monuments - aplicació 
505/3360/76500 
 

Exp. CIF/NIF Nom beneficiari Concepte 
subvencionat 

Punts 
obtinguts 

Import 
subvenció 

%  
finança. 

Import a 
Justificar 

RM/2626 P6700002F Consell 
Comarcal de la 
Selva 

Restauració castell 
de Montsoriu 

33 22.000,00 €  14  157.142,86 € 

 
SISÈ. Disposar la despesa total de 1.073.000,00 €, d’acord amb el detall de l’apartat 
anterior, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del Pressupost de 2017 de la 
Diputació de Girona següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import concedit € 

505/3360/76200 882.900,00 € 
505/3360/78001 168.100,00 € 
505/3360/76000 0,00 € 
505/3360/76500 22.000,00 € 

TOTAL 1.073.000,00 € 

 
SETÈ. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 
Quadre 4. Desestimacions 
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Exp NIF Peticionari Concepte Motiu desestimació 
 

RM/2491 R170015
4F 

Monges 
Benedi
ctines 
de 
Sant 
Daniel 

Restauració del 
monestir de Sant 
Daniel Fase 6 

Manca de documentació 

RM/2084 P170050
0J 

Aj. de Far 
d’Empo
rdà 

Rehabilitació antic 
rentador 

Els crèdits existents no permeten 
afrontar una sol·licitud amb 
aquesta puntuació 

RM/2450 P171470
0J 

Aj. de 
Portbo
u 

Rehabilitació Casa 
Herrero 

Els crèdits existents no permeten 
afrontar una sol·licitud amb 
aquesta puntuació 

RM/2066 P171520
0J 

Aj. de 
Rabós 

Arranjament casa de 
l’abad 

Els crèdits existents no permeten 
afrontar una sol·licitud amb 
aquesta puntuació 

RM/2298 P171800
0A 

Aj. de Sant 
Llorenç 
de la 
Muga 

Restauració portal de 
Dalt 

Els crèdits existents no permeten 
afrontar una sol·licitud amb 
aquesta puntuació 

RM/2158 P171800
0A 

Aj. de Sant 
Llorenç 
de la 
Muga 

Rehabilitació torre de 
guaita 

Els crèdits existents no permeten 
afrontar una sol·licitud amb 
aquesta puntuació 

RM/2159 P171700
0B 

Aj. de Sant 
Feliu 
de 
Guíxols 

Intervenció 
arqueològica 
Museu Thyssen 

Els crèdits existents no permeten 
afrontar una sol·licitud amb 
aquesta puntuació 

RM/2593 R080004
3B 

Bisbat de 
Vic 

Restauració església 
de Sant Martí 

Renúncia 
 

RM/2585 P170860
0J 

Aj. de 
Gombr
èn 

Rehabilitació església 
de Sant Pere i 
capella de 
Montgrony 

Manca documentació 

RM/2594 R080004
3B 

Bisbat de 
Vic 

Restauració església 
parroquial de 
Setcases 

Els crèdits existents no permeten 
afrontar una sol·licitud amb 
aquesta puntuació 

RM/2602 P170660
0B 

Aj. de Das Arranjament campanar 
Casa del Comú 

Els crèdits existents no permeten 
afrontar una sol·licitud amb 
aquesta puntuació 

RM/2465 P170840
0E 

Aj. de Ger Enderroc de l’edifici 
anomenat 
l’Animeria 

Els crèdits existents no permeten 
afrontar una sol·licitud amb 
aquesta puntuació 

 
VUITÈ. Publicar la distribució definitiva dels crèdits, l’ampliació d’aquesta 
convocatòria a la Base de dades nacional de subvencions amb indicació expressa de 
la seva publicació al BOP de Girona. 
 
NOVÈ. Notificar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris 
als quals se’ls ha desestimat la sol·licitud. 
 
DESÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
13. JG936/000017/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aportació anual 2017. Exp. 2017/3532 
 
La Diputació de Girona, segons acord de Ple del 19/05/1998, es va adherir al 
Consorci de les Gavarres. (Exp. 2017/3532) 
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Vist l'escrit del Consorci de les Gavarres de data 28 de febrer de 2017, on sol·liciten 
que la Diputació de Girona, com a membre de ple dret del consorci, faci una aportació 
ordinària al pressupost de 2017, que es destinarà al funcionament de l'entitat per a 
l'execució del programa d'actuació anual. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar l'aportació ordinària de 41.000,00 € per a l'any 2017 al Consorci de 
les Gavarres, NIF P6700016F, Exp. 2017/3532. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa total de 41.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/46711. 
 
TERCER. Traslladar el present acord al Consorci de les Gavarres. 
 
14. JG936/000021/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Concessió de subvenció al Consorci de l'Estany per al 
projecte "Creació d'un itinerari terapèutic circular al Pla dels Estanyols 
(fases 1 i 2)" dins del programa de La Caixa. EXP 2017/3300 

 
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. (Exp. 2017/3300). 
 
El Consorci de l’Estany va sol·licitar en data 17 de març 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 de l’Estany, NIF P1700051D, una subvenció de 
23.333,33 €, per al projecte “Creació d’un itinerari terapèutic circular al Pla dels 
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Estanyols (fases 1 i 2)”, dins del programa d'ajuts per a la preservació i difusió dels 
valors naturals de la demarcació de Girona, que correspon al 64% dels treballs 
projectats previstos a les fases 1 i 2 de la memòria aprovada. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 23.333,33€ 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 destinació 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.  
 
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 
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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 de l’Estany. 
 
15. JG936/000022/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Concessió de subvenció al Consorci de les Gavarres 
per al projecte "Treballs de prevenció d'incendis i millora de senders 
saludables al massís de les Gavarres 2017" EXP 2017/3528 

 
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. 
 
El Consorci de les Gavarres va sol·licitar en data 10 de març 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 de les Gavarres, NIF P6700016F, una subvenció de 
43.332,72 €, per al projecte “Treballs de prevenció d’incendis i millora de senders 
saludables al massís de les Gavarres 2017”, dins del programa d'ajuts per a la 
preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona, que correspon 
al 100% dels treballs projectats previstos a la memòria aprovada. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 43.332,72€ 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. 
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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 destinació 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. 
 
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 de les Gavarres. 
 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
 
16. JG936/000011/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a 
l'associació Girona futbol club escola per la pràctica esportiva i suport a 
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l'esport de base en la modalitat de futbol temporada 2016/2017. Expedient 
2017/868 

 
L'entitat associació Girona futbol club escola, de Girona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de la pràctica esportiva i suport a l'esport de base en la 
modalitat de futbol temporada 2016/2017 i s’ha instruït l'expedient 2017/868. 
 
L'associació Girona futbol club escola, té com a objectiu principal la pràctica de 
l'esport de base en la modalitat de futbol. 
 
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'associació Girona futbol club escola. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació del 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l'associació Girona futbol club escola, de 
Girona, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i 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 

2017/868 Associació Girona futbol club escola G55224307 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Pràctica esportiva i suport a l'esport de base en la modalitat de 
futbol temporada 2016/2017 

Corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar 

% de finançament 

775.000,00 65.000,00 775.000,00 8,39 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 65.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 520/3410/48014 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.  
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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 el beneficiari, 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, ha de justificar, en el termini de dos mesos a partir de la finalització del 
període d’execució establert a l’article tercer d’aquest acord, la realització efectiva de 
l’objecte de la subvenció, per l’import de 775.000,00 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) Documentació acreditativa de la col·laboració de la Diputació de 
Girona en la realització de l'objecte subvencionat. 
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 Auditoria 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 
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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 és consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 euros. 
 

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 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta, 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 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 
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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 
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;  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació  
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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. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor 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.    
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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.  
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'associació Girona futbol club escola. 
 
17. JG936/000013/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al GEIEG pel 
finançament de les activitats esportives 2016/2017. Expedient 2017/915 
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L’entitat grup excursionista i esportiu gironí (en endavant GEIEG), de Girona, ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de les activitats esportives 
temporada 2016/2017 i s’ha instruït l’expedient 2017/915. 
 
El GEIEG, té com a objectiu principal promocionar l’esport i la cultura, en les 22 
seccions esportives i 2 de culturals, entre un total aproximat de uns 2.600 usuaris que 
participen activament a la vida diària d’aquestes seccions. 
 
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 al GEIEG. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del 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; 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 

2017/915 GEIEG G17074600 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Activitats esportives 2016/2017 corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar 

% de finançament 

124.867,50 60.000,00 124.867,50 48,05 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 60.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 520/3410/48008 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.  
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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 d’octubre de 2016 i 
finalitza el 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 el 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. Termini i règim de justificació 
El beneficiari, ha de justificar, en el termini de dos mesos 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 124.867,50€ 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 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). 
 

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 Auditoria 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 
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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 és consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 euros. 
 
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 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta, 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 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. 
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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 
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;  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació  
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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. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor 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. 
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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.  
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 al GEIEG. 
 
18. JG936/000014/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Acceptar les al·legacions 
presentades per l'entitat esportiva GEIEG i donar per finalitzat l'expedient 
de reintegrament. Exp. 2016/5796 

 
En data 22 de juliol de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar 
el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el GEiEG per al foment de 
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la pràctica esportiva i suport a l’esport d’alta competició durant la temporada 2013-
2014. 
 
El mes d’agost de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i el GEiEG. En aquest conveni la Diputació donava un ajut econòmic al GEiEG 
de 60.000,00€ i aquest havia de presentar un compte justificatiu amb despesa per un 
valor de 120.000,00€ compresa entre l’1 de desembre de 2013 i el 28 de novembre 
de 2014. 
 
El GEiEG va presentar el compte justificatiu dins el termini de justificació establert. 
 
El 18 de juliol de 2016, el centre gestor ha rebut l’informe de Control Financer de 
Subvencions de l’exercici 2014 on es comunica que s’han detectat una sèrie de 
factures presentades com a justificants i que estaven fora del període d’execució 
establert al conveni com a despesa del període subvencionable i conclou que el 
centre gestor inicïï el procediment de reintegrament de la subvenció per import de 
33.798,62€. 
 
En data 11 de novembre de 2016 l’entitat rep la notificació de l’acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona celebrada el 18 d’octubre de 2016 on s’aprova 
iniciar el procediment de reintegració de la subvenció concedida al GEiEG amb 
número d’expedient CN/1675 de l’any 2014. 
 
En data 24 de novembre de 2016, l’entitat GEiEG presenta al registre d’entrada da la 
Diputació de Girona les al·legacions al requeriment de reintegrament de la subvenció 
on s’argumenta que: 
 

 L’entitat ha rebut durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015 unes subvencions 
de la Diputació de Girona per les temporades esportives 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014 i 2014-2015. 
 

 Durant els anys 2012, 2013 i 2014 aquesta subvenció s’ha formalitzat 
mitjançant la presentació d’una sol·licitud de subvenció de concessió 
directa i la signatura d’uns convenis anuals per al foment de la pràctica 
esportiva i suport a l’esport d’alta competició. El contingut dels convenis 
bàsicament era el mateix però aplicats a la temporada esportiva 
corresponent, de manera que el període d’execució de la despesa a 
justificar corresponia al període de la temporada esportiva compresa 
entre l’octubre de l’any anterior i el juny de l’any de la concessió de 
la subvenció que era el període que figurava al formulari de sol·licitud 
de l’entitat. 

 La despesa important de l’entitat per a la temporada esportiva sempre 
ha estat durant els mesos d’octubre i novembre, doncs és quan es 
paguen les fitxes federatives i els drets esportius que són la raó de ser 
de la subvenció. 

 

 Al conveni de l’any 2014 signat entre la Diputació de Girona i el GEiEG 
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per a la temporada esportiva 2013-2014 surten canviades les dates del 
període d’execució de la despesa a justificar, quedant exclosos 
incomprensiblement els mesos d’octubre i novembre. En aquest 
conveni apareix com a període d’execució de la despesa el comprés 
entre el 1 de desembre de 2013 i el 28 de novembre de 2014, però a la 
sol·licitud de l’entitat especifica que el període d’execució de la 
temporada era d’octubre de 2013 a juny de 2014. 

 
 A la subvenció concedida l’any 2015 per a la temporada esportiva 2014-2015 

el període d’execució torna a ser el que correspon a la temporada esportiva, 
d’octubre de 2014 a juny de 2015. 

 
 Per tot això l’entitat creu que el període d’execució establert en el conveni de 

l’any 2014 ha estat un error de transcripció i demana que s’accepti la despesa 
dels mesos d’octubre i novembre de 2104 de la justificació presentada i que, 
en conseqüència, no s’hagi de retornar l’import sol·licitat. 

 
Efectivament, el centre gestor d’esports hem comprovat amb detall l’històric dels 
diferents convenis signats entre la Diputació de Girona i el GEiEG per al foment de la 
pràctica esportiva i l’esport d’alta competició de les temporades esportives 2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014 i la subvenció directa per a la temporada 2014-2015, així com 
els respectius formularis de sol·licitud de subvenció de concessió directa presentats 
per l’entitat i hem observat que degut a un error del propi centre gestor de la Diputació 
de Girona, varem canviar incomprensiblement les dates del període d’execució de la 
despesa corresponent a la temporada 2013-2014 quan al formulari de sol·licitud 
especificava que l’actuació es portaria a terme de l’octubre de 2013 al juny de 2014 i 
al conveni varem posar de desembre de 2013 a novembre de 2014. 
 
Aquest error ha comportat que la despesa efectuada entre els mesos d’octubre i 
novembre de 2013 no es consideri com a despesa justificable quan, en realitat, durant 
aquest mesos es va portar a terme més del 50% de la despesa de la temporada 
esportiva 2013-2014.  
 
Aquesta situació no és imputable ni atribuïble al GEiEG, sinó al propi centre gestor. 
Per tant, hi ha hagut una afectació a la confiança legítima i bona fe de l’entitat 
esportiva (article 3.1.e) de la llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector 
públic), que va creure de forma legítima que el període a justificar era el mateix de les 
temporades anteriors. Aquest fet ja s’ha rectificat a la temporada següent.  
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que digui 
d’aplicació segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
Vist l’informe del Centre Gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per l’entitat esportiva GEIEG, deixant 
sense efecte l’expedient de reintegrament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’entitat GEIEG. 
 
19. JG936/000015/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Desestimació recurs presentat pel 
club btt Fornells de la Selva programa C1. Exp. 2016/2648 

 
Vist el recurs de reposició presentat pel Club BTT Fornells de la Selva, entrat a la 
Diputació de Girona el dia 28 de novembre de 2016, contra l’acord de la Junta de 
Govern de 15 de novembre de 2016, en virtut de la qual se li reduïa la subvenció ja 
que no justificava la totalitat de l’import a justificar. 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu: 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 27 de juliol de 2016, el Club BTT Fornells de la Selva presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció pel programa C1 de 
suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 
 
En data 25 de novembre de 2016, el Club BTT Fornells de la Selva rep la notificació a 
les entitats de l’acord de la Junta de Govern adoptat en data 15 de novembre de 
2016, pel qual es concedeix una subvenció de 8.740,00€ al Club BTT Fornells de la 
Selva per l’organització de “LaTramun UCI World Marathon” amb un pressupost de 
93.545,00€, dels quals se li demana que en justifiqui una despesa de 84.190,50€. 
 
En data 10 d’abril de 2017 el Club BTT Fornells de la Selva entra al registre d’entrada 
de la Diputació de Girona, el compte justificatiu que justifica la realització de l’activitat 
amb una despesa de 41.296,28€.  
 
En data 28 de novembre de 2016 el Club BTT Fornells de la Selva entra al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la 
Junta de Govern per no estar d’acord amb la quantitat econòmica a justificar, doncs 
argumenta que el pressupost inicial previst contemplava la prova esportiva juntament 
amb una fira comercial i que al final la fira comercial no es va poder fer i això va 
suposar una liquidació final del pressupost de l’activitat molt inferior a la previsió 
inicial. Això ha suposat que no pugui justificar l’import a justificar establert a la 
resolució. Per altra banda, la no realització de la Fira Comercial no ha afectat a la 
puntuació obtinguda segons els criteris de valoració per la concessió de la subvenció. 
És per això que l’entitat demana que no se li redueixi la subvenció en funció de la 
quantitat que justifica, doncs l’activitat s’ha portat a terme, la puntuació segueix essent 
la mateixa i en cap cas la subvenció supera el 50% del pressupost de l’activitat, tal i 
com preveuen les bases de convocatòria de la subvenció. 
 
Efectivament, aquest centre gestor ha comprovat que el Club BTT Fornells de la 
Selva ha portat a terme l’activitat esportiva per la qual es demanava la subvenció i 
que la no realització de la Fira comercial complementària a l’activitat no ha afectat a la 
puntuació obtinguda en la valoració. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
 D'acord amb l'Article 22 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 
2012, que estableix la possibilitat de modificació de la subvenció: 
 
“... 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada en els casos següents: 
.... 
b) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les 
despeses de l’actuació que estigui obligat a justificar, en els termes i dins els terminis 
que preveu aquesta ordenança, les bases específiques o l’acord de concessió. 
...”  
 
 D'acord amb l'Article 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 

de Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer 
de 2012, que estableix quan es pot minorar la subvenció: 

 
“... 
Llevat que les bases, el conveni o l’acord de concessió no estableixin res en contrari, 
quan el beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de 
l’actuació es minorarà la subvenció. .......... Si l’import de la subvenció és una quantia 
certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris de graduació establerts en les 
bases de la convocatòria o l’acord o resolució de la concessió, i si no n’hi ha, pel 
criteri de proporcionalitat. 
...” 
 
 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 desena base diu que: 

 
 “... 
L’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar serà el que es determini 
com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció. 
........ 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
s’efectuïn, si escau, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no 
s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el 
de l’import de la despesa subvencionable. 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantitat inicialment atorgada. En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a “despesa a justificar” en l’acord de 
concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge 
de subvenció sobre la quantitat fixada com a “despesa a justificar”. També es reduirà 
l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 
12a, superin la despesa efectiva i justificada. 
.....” 
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 D’acord amb el punt 3 del Programa C (Suport a l’organització o participació en 

esdeveniments esportius singulars) que figura a l’annex de 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 diu: 

 
“... 
S’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració establerts. Es 
concretarà l’import de la subvenció que es concedirà d’acord amb la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria. 
Per al subprograma C1, l’import màxim de la subvenció serà de 20.000,00€ i del 50% 
del pressupost de l’activitat. 
....” 
 
CONSIDERACIONS 
 
S’ha comprovat que l’activitat principal, la prova esportiva de bicicleta de muntanya, 
“LaTramun UCI World Marathon” s’ha realitzat tal i com s’havia previst inicialment i 
que el cost final de l’actuació ha disminuït substancialment perquè l’activitat 
complementària de la Fira comercial que es preveia, no s’ha portat a terme. Aquest 
cost final ha estat de 41.296,28€. 
 
Els criteris de valoració i les puntuacions obtingudes inicialment no s’han vist 
afectades amb aquesta modificació del pressupost. La quantitat econòmica de la 
subvenció concedida, que ha estat de 8.740,00€, s’ha obtingut exclusivament en 
funció de la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració i el pressupost de 
l’activitat només fixava el màxim de la subvenció, que no podia ser superior a 
20.000,00€ ni al 50% del pressupost d’execució de l’activitat. 
 
Tot i la considerable reducció del pressupost final presentat, en cap cas la subvenció 
concedida supera el 50% del pressupost final liquidat. 
 
L’acord de resolució de la Junta de Govern de 15 de novembre de 2016, en relació a 
la convocatòria del subprograma C1, fixava una subvenció de 8.740,00€, amb un 
import a justificar de 84.190,50€ del pressupost total inicial presentat de 93.545,00€. 
 
Si la subvenció de 8.740,€ correspon al 9,35% del pressupost total inicial presentat 
que era de 93.545,00€ i finalment ha justificat una despesa de 41.296,28€, aplicant 
els criteris establerts en la base desena de 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, la quantitat de la subvenció hauria de ser de 
3.861,21€. 
 
CONCLUSIONS 
 
Informo desestimar el recurs de reposició del CLUB BBT FORNELLS DE LA SELVA 
en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria del programa C1 
perquè tal i com estableixen les bases específiques de la convocatòria i l’ordenança 
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general de subvencions de la Diputació de Girona, en cas que la despesa justificada 
sigui inferior a la fixada com a “despesa a justificar” en l’acord de concessió, la 
subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció 
sobre la quantitat fixada com a “despesa a justificar”.  
 
Proposo que, una vegada aplicat el càlcul de subvenció en funció del pressupost 
justificat, la quantitat de la subvenció sigui de 3.861,21€.” 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Es proposa desestimar el recurs de reposició del Club BTT Fornells de la Selva en 
relació a la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria del programa C1 
perquè tal i com estableixen les bases específiques de la convocatòria i l’ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, en cas que la despesa justificada 
sigui inferior a la fixada com a “despesa a justificar” en l’acord de concessió, la 
subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció 
sobre la quantitat fixada com a “despesa a justificar”. 
 
Vist l’informe del cap d’Esports i la fiscalització realitzada segons la instrucció de 
control intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014, 
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició del Club BTT Fornells de la Selva en 
relació a la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria del programa C1 
perquè tal i com estableixen les bases específiques de la convocatòria i l’ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, en cas que la despesa justificada 
sigui inferior a la fixada com a “despesa a justificar” en l’acord de concessió, la 
subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció 
sobre la quantitat fixada com a “despesa a justificar”. 
 
SEGON. Que una vegada aplicat el càlcul de la subvenció un funció del pressupost 
justificat, la quantitat de la subvenció sigui de 3.861,21. 
 
20. JG936/000004/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovació de l'addenda al 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret 
per a l'any 2017. (Exp. 2017/3499) 

 
El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya, 
juntament amb les entitats municipalistes, i té la finalitat de fomentar, impulsar i 
coordinar el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació en 
l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena 
d’administracions, d’empreses i organismes relacionats amb el desplegament i 
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i 
l’administració electrònica. 
 
La Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, 
està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la 
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el 
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desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis 
de la província de Girona, i, especialment, en aquells que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. 
 
Des de la constitució del Consorci Localret s’ha anat produint una estreta 
col·laboració entre aquest ens i la Diputació de Girona, en l’àmbit de l’assessorament 
als municipis en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de 
comunicacions electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als 
ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
Aquesta col·laboració es va manifestar en la signatura del Conveni interadministratiu 
entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret, en data 19 de maig de 2010. I, 
posteriorment, per raó d’una modificació dels estatuts,a amb la  finalitat de fer 
possible la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de 
caràcter territorial es va signar un nou conveni amb data 22 de maig de 2015. 
 
Vista la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern (ICI), aprovada 
pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de maig de 2014,  la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Sistemes i Tecnologies de la Informació, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
el Consorci Localret per a l’any 2017, que es transcriu literalment tot seguit: 

Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consorci Localret 
Intervenen 
D’una banda, el president de la Diputació de Girona, el senyor Pere Vila i 
Fulcarà, d’acord amb el nomenament efectuat per acord del Ple d’1 de 
juliol de 2015, i facultat per acord de la Junta de Govern de data 
_____________ de 2017, assistit pel senyor Jordi Batllori, secretari 
general de la Diputació. 
I de l’altra, el president del Consorci Localret, el senyor Xavier Fonollosa 
Comes, assistit en aquest acte pel senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari 
general del Consorci,. 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascú intervé, 
així com la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda, i 
per això, 
Manifesten 
I. Que mitjançant un acord del Ple de la Diputació de data 16 de desembre 
de 2014 es va aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona al Consorci 
Localret. En el mateix acte es van aprovar els estatuts del Consorci.  
II. Que el mateix acord va aprovar la minuta del conveni de col·laboració 
entre les dues entitats, en el qual es pacta l’aportació anual de la 
Diputació de Girona per a l’exercici 2015, així com la signatura de les 
corresponents addendes per determinar l’aportació anual de la Diputació 
en l’exercici corresponent. 
III. Que en base a aquests antecedents, i mitjançant la present addenda, 
les parts determinen l’aportació de la Diputació de Girona per a l’exercici 
2017, d’acord amb els següents: 
Pactes 
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Primer. L’objecte d’aquesta addenda al conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret és la 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret per a 
l’exercici 2017. 
Segon. La Diputació de Girona, com a membre del Consorci Localret, 
contribuirà a les despeses de funcionament del Consorci mitjançant el 
pagament d’una quota de 66.000 euros per a l’any 2017. 
I en prova de conformitat, signen aquesta addenda, per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i data que tot seguit s’indiquen.   
Barcelona, Xavier Fonollosa Comes. President del Consorci local Localret 
Jordi Cases i Pallarès. Secretari general 
Girona, Pere Vila i Fulcarà. President de la Diputació de Girona. Jordi 
Batllori i Nouvilas. Secretari general. 

 
SEGON. Aprovar la quota que la Diputació de Girona pagarà al Consorci Localret per 
l'any 2017, així com autoritzar i disposar la despesa de 66.000,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 510 4910 46700 del pressupost de 2017. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura de 
l’addenda al conveni de col·laboració entre les dues entitats i de qualsevol altre 
document que sigui necessari per executar aquest acord, així com per resoldre els 
recursos que s’hi puguin interposar. D’aquestes resolucions se’n donarà compte a la 
Junta de Govern en la propera sessió que celebri. 
 
21. JG936/000007/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Redistribuir l'import de la convocatòria 
de subvencions a ajuntaments i consells comarcals del programa de 
suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2017 
(exp. 7987) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència 
competitiva adreçada a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE) al programa de suport a projectes singulars de 
desenvolupament econòmic, anualitat 2017, aprovades pel Ple de la Diputació 
en la sessió de 15 de novembre de 2016 i publicades al BOPG núm. 231 de 2 
de desembre de 2016. 
 
Vista la convocatòria aprovada per Junta de Govern de data 10 de gener de 
2017 i publicada al BOPG número 18 de 26 de gener de 2017. 
 
Atès que la dotació econòmica del programa de suport a projectes singulars de 
desenvolupament econòmic és de 100.000 € i la distribució d’aquesta es va fer 
en aplicacions pressupostàries d’acord amb la naturalesa jurídica de les 
entitats sol·licitants adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica que es detallen a continuació: 
 
220/4300/46205: Ajuts per a ajuntaments adherits a la XSLPE 40.000,00 € 
220/4300/46502: Ajuts consells comarcals adherits a la XSLPE 30.000,00 € 
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220/4300/46702: Ajuts a consorcis adherits a la XSLPE 10.000,00 € 
220/4300/46301: Ajuts a mancomunitats adherides a la XSLPE 10.000,00 € 
220/4300/44901: Ajuts a ens públics i societats mercantils municipals 
membres de la XSLPE 10.000,00 € 
 
Vist que hi ha hagut canvis en la previsió de la quantia a subvencionar en 
ajuntaments i consells comarcals adherits a la XSLPE. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de suport a 
projectes singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2017 (exp. 7987) 
de l’import total de 100.000,00 € d’acord amb el detall següent: 
 
Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdit inicial Crèdit final Diferència 

220/4300/46205 Ajuts a ajuntaments 40.000,00 € 92.516,29 € +52.516,29 € 
220/4300/46502 Ajuts a consells 

comarcals 
30.000,00 € 7.483,71 € -22.516,29 € 

220/4300/46702 Ajuts a consorcis 10.000,00 € 0 -10.000,00 € 
220/4300/46301 Ajuts a mancomunitats 10.000,00 € 0 -10.000,00 €   
220/4300/44901 Ajuts a ens públics i 

societats mercantils 
municipals 

10.000,00 € 0 -10.000,00 € 

Total 100.000, 00 € 100.000,00 €  0 
 
SEGON. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria: 
 

Aplicació pressupostària Reajustament 
220/4300/46205 (Incrementar 52.516,29 €) 

92.516,29 € 
220/4300/46502 (Reduir 22.516,29 €) 

7.483,71 € 
220/4300/46702 (Reduir 10.000,00 €) 

0 € 
220/4300/46301 (Reduir 10.000,00 €) 

0 € 
220/4300/44901 (Reduir 10.000,00 €) 

0 € 
TOTAL 0 € 
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TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a 
la Base de dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva 
publicació al BOP de Girona. 
 
22. JG936/000009/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Reintegrament parcial de la bestreta 
atorgada segons conveni de col·laboració  entre la Diputació de Girona i la 
FOEG per al desenvolupament de la V fase del programa de formació 
escolar "Jo de gran vull ser com tu ". (Exp. 2016/77) 

 
La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), mitjançant sol·licitud 
de subvenció exclosa de concurrència (PG/1675, registre d’entrada 1-2016-008118 
de data 20/05/2016) va sol·licitar la col·laboració econòmica en el projecte JO DE 
GRAN VULL SER COM TU. (Exp. 2016/77). 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària que va tenir lloc el 
dia 7 de juny de 2015, va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona per al 
desenvolupament de la V fase del programa de formació a escolar “Jo de gran vull ser 
com tu”. 
 
En el seu contingut, s’estableix que l’aportació econòmica corresponent a l’exercici 
2016 es concretarà en una subvenció de 20.000€ que representa el 70,424% del cost 
anual del programa i es farà efectiva en el moment de la signatura del conveni en 
concepte de bestreta. També recull que s’haurà de justificar la subvenció concedida 
per l’import corresponent al 100% del pressupost de despesa que s’hagi detallat en la 
sol·licitud. i, si el cost final de l’actuació és inferior al previst, la quantitat a lliurar es 
reduirà en proporció al percentatge de finançament establert. 
 
De conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
d’aplicació segons la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
Vist que el compte justificatiu presentat conclou que la despesa realitzada és d’import 
28.344,56€, quantitat que aplicant-hi el percentatge de subvenció establert en conveni 
resulta una subvenció a liquidar de 19.961,37€, el que suposa una minoració de 
38,63€ de la subvenció rebuda en concepte de bestreta. 
 
Atès que la Junta de Govern que va tenir lloc el dia 4 d’abril de 2017 va acordar iniciar 
el procediment de reintegrament per import de 38,63€ de la subvenció concedida. 
 
Vist que en data 11 d’abril d’enguany, la Federació d’Organitzacions Empresarials de 
Girona (FOEG) ens ha tramès un escrit comunicant-nos la conformitat en realitzar 
aquest reintegrament sense presentar cap al·legació al respecte. 
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D’acord amb els antecedents, l’informe de la cap del centre, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar que la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) 
ha de reintegrar parcialment la subvenció pagada per la Diputació de Girona pel 
finançament del projecte “Jo de gran vull ser com tu”, per import de 38,63 euros. 
 
SEGON. Requerir a la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) el 
reintegrament parcial de la subvenció concedida i efectivament pagada amb data 29 
de juny de 2016, descrita en el punt primer del present acord, segons el detall 
següent: 
 
 

Beneficiari: Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) 
Concepte: Subvenció Finançar part del cost del projecte “Jo de gran vull ser com tu” 
Òrgan i Data de concessió: Junta de Govern núm. 915 de 7 de juny de 2016  
Import líquid abonat (data 29/06/2016) 20.000,00 € 
Import a reintegrar 38,63 € 
Interessos de demora 1,23 € 
Import total a reintegrar 39,86 € 
 

 
TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 
 
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
QUART. Establir que la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) 
ha d’ingressar l’import total a reintegrar que consta en el punt segon d’aquest acord, 
en el número de compte ES13 2100 0002 5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Federació d’Organitzacions Empresarials de 
Girona (FOEG), a la Intervenció de Fons i a la Tresoreria de la Corporació. 
 
23. JG936/000008/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Modificar la imputació pressupostària 
del pagament de l'aportació a la Fundació Cecot Innovació corresponent a 
la gestió realitzada el segon semestre 2016, d'acord el conveni de 
col·laboració ( EXP. 2279/2016) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària que va tenir lloc el 
dia 6 d’octubre de 2015, va aprovar els convenis de col·laboració per al 
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desenvolupament  del projectes d’implantació de la Reempresa a la demarcació de 
Girona. 
 
En data 12 de novembre de 2015,es va signar el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i la Fundació CECOT Innovació per a la continuació de la 
implantació del projecte reempresa a la demarcació gironina. 
 
Tal com recull la clàusula vuitena del citat conveni, l’aportació de la Diputació de 
Girona es farà efectiva en dues aportacions semestrals, la quantitat de les quals 
vindrà determinada en funció de l’assoliment dels indicadors d’activitat previstos a 
l’Annex 1, del citat conveni, respectant la mateixa proporció de finançament aportat 
per ambdues entitats. 
 
Els costos per a l’execució de les activitats del projecte per a la primera anualitat, 
s’estimen en divuit mil quatre-cents noranta-nou euros i quaranta-nou cèntims 
(18.499,49 €), impostos indirectes inclosos, distribuïts en les partides que figuren en 
l’annex 3, que forma part integrant del citat conveni. D’aquest import, la Diputació de 
Girona aportarà tretze mil vuit-cents setanta-quatre euros amb seixanta-un cèntims 
(13.874,61 €), corresponents al desenvolupament de les accions previstes en la 
primera anualitat. 
 
En el primer semestre, l’aportació de la Diputació va ser de 7.203,96 € quedant 
pendents per el segon semestre 6.670,65 €. 
 
La clàusula novena, diu que la justificació econòmica de les actuacions haurà de 
seguir l’estructura de les partides del pressupost que figura a l’annex 3 del conveni, i 
en base a l’assoliment dels indicadors previstos en l’annex 1 del conveni i amb el 
contingut mínim previst a l’annex 2. 
 
El pagament de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona a la Fundació 
CECOT Innovació es tramitarà prèvia valoració de l’informe de seguiment i liquidació 
pressupostària corresponents a cada semestre i presentats per la Fundació CECOT 
Innovació no més tard dels 2 mesos de la finalització de cada semestre. 
 
Vist que la relació de despeses acreditades es corresponen amb els recursos 
necessaris per al desenvolupament dels conceptes detallats en el pressupost que 
figura l’annex 3 del conveni. 
 
Vist que el percentatge imputat a la subvenció sobre el total de les despeses 
relacionades ascendeix 8.894,20 €, i correspon a la quantitat establerta com a cost 
del segon pagament. 
 
Vistes les acreditacions el pagament de les despeses. 
 
Vist l’informe de seguiment que inclou el contingut definit a l’annex 2 i l’assoliment 
dels objectius definits a l’annex 1 del conveni. 
 
Atès que el saldo disponible no s’ha pogut incorporar com a romanent de crèdit 
perquè prové de l’aplicació pressupostaria 305 4300 48001 del pressupost corporatiu 
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de l’exercici 2015 però, vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació 
pressupostaria 220 4300 48001 del Pressupost de 2017 
Vistos tots els documents presentats i valorada l’execució del projecte fins aquest 
moment, es pot procedir a realitzar el pagament de 6.670,65 € a la Fundació CECOT 
Innovació. 
 
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb l’informe de la cap del centre 
gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-
Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar la imputació pressupostària, amb càrrec al Pressupost 2017, i 
autoritzar i disposar la despesa per l’import de 6.670,65€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 220 4300 48001 del pressupost de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
SEGON. Notificat aquest acord a la Intervenció de Fons. 
 
24. Proposicions urgents 
 
No se’n presenta cap. 
 
25. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts 
d’onze del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el 
secretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 


