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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 948 
 
CARÀCTER: Extraordinària 
DATA: 10 d'octubre de 2017 
HORA: 10:00 
LLOC: Girona, Saló de Comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/7980 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència:  
 

Sra. Marta Felip i Torres Diputada 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Juan José Serrán Baez Cap de Gabinet de Presidència 

 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. 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: 

a. JG948/000002/2017-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència; 
Presidència (001): Iniciar el procediment de reintegrament d'una part de la 
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subvenció concedida mitjançant conveni a la Fundació Fira de Girona per a la 
celebració del Girona Bike World 2015 (CN/3305) (exp. 2017/7728) 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
2. JG948/000186/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Anul·lació romanents no justificats Pla de 
Monuments 2016 (exp. 2470/2016) 

3. JG948/000192/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Renúncia a la subvenció de l'Associació 
Cultural ZETA, l'Associació Cultural Tramoia i el Club Esportiu Banyoles dins la 
convocatòria de creació de públics per a la cultura (exp. 2017/594) 

4. JG948/000203/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
RGB Music, SL per al finançament del Festival de Música de Begur (exp. 
2017/7231) 

5. JG948/000205/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles dins 
del tercer trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika (exp. 2016/5252) 

6. JG948/000208/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Estimar parcialment les al·legacions 
presentades per l'Associació Inund'art en relació amb la subvenció concedida 
per al Festival Inund'art (exp. 2017/2208) 

7. JG948/000210/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la sol·licitud de pròrroga de 
Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, per al Festival Sons del Món 2017 (exp. 
2017/6743) 

8. JG948/000211/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la sol·licitud de pròrroga de 
l'Ajuntament de Celrà per al finançament de les activitats de l'Escola Municipal 
de Dansa (exp. 2017/725) 

9. JG948/000212/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció 
concedida al Sr. Carlos Marcelo Caballero per a l'edició de la publicació 
"Legenda Gerunda" (exp. 2017/5562) 

10. JG948/000216/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria per a la 
inscripció de companyies, grups, col·lectius i intèrprets al catàleg d'arts en viu 
Escènics de la Diputació de Girona, anualitat 2018 (exp. 2017/7771) 

11. JG948/000029/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Intervenció (010): Aprovació del destí del superàvit pressupostari de 
l'exercici 2016 de la Diputació de Girona, en aplicació de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (exp. 
2017/7674) 

12. JG948/000030/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Intervenció (010): Aprovació de reducció de l'endeutament de la 
Diputació de Girona per la despesa en inversions financerament sostenibles no 
executada (exp. 2017/7671) 

13. JG948/000031/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació decret de Presidència, 20-09-
2017, de l'autorització a l'Ajuntament de Sta. Coloma de Farners, del canvi de 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 3

destí de la subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016 
(exp. 2016/4534) 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
14. JG948/000032/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Conveni entre la Diputació de Girona, i la Fundació 
Futbol Club Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a la 
implementació del projecte FutbolNet a la demarcació de Girona (exp. 2017/918) 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. 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: 

 
1.1. JG948/000002/2017-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència; 

Presidència (001): Iniciar el procediment de reintegrament d'una part de la 
subvenció concedida mitjançant conveni a la Fundació Fira de Girona per 
a la celebració del Girona Bike World 2015 (CN/3305) (exp. 2017/7728) 

 
La Junta de Govern en la sessió núm. 892, de 19 de maig de 2015, va aprovar un 
conveni de col·laboració amb la Fundació Fira de Girona, el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona SA i la Diputació de Girona per a la celebració del Girona Bike 
World els dies 1, 2 i 3 de maig de 2015 (CN/3305) (Exp. 2017/7728). 
 
En el conveni s’estableix que l’aportació de la Diputació de Girona és de 30.000,00 
euros, amb un percentatge de finançament del 20% del cost previst de l’activitat 
subvencionada que és de 150.000,00 euros, d’acord amb els conceptes especificats a 
la sol·licitud presentada per la Fundació Fira de Girona. 
 
La Fundació Fira de Girona rep l’ingrés dels 30.000,00 euros el 31 d’agost de 2015, 
d’acord amb el compte justificatiu presentat el 31 de juliol de 2015 en què es 
justifiquen  despeses per import de 152.449,30 euros. 
 
D'acord amb el control financer de subvencions de l’exercici 2015 del control i 
fiscalització de la gestió econòmica, financera i pressupostària que estableix el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Pla Anual de Fiscalització Plena 
Posterior, Control Financer i Auditoria de l’exercici 2015 de la Diputació de Girona, 
dels seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen, elaborat per la 
Intervenció General de la Diputació de Girona i que es va donar compte en el Ple en 
data 19 de setembre de 2017, s’ha apreciat l’existència d’incidències que motiven 
l’inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a la 
Fundació Fira de Girona. 
 
Per això, de conformitat amb el que preveu 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, el que sigui d'aplicació segons la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, és procedent l’obertura i 
instrucció del corresponent procediment de reintegrament, i és per això que la Junta 
de Govern, a proposta de la Presidència, per unanimitat, ACORDA:l 
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PRIMER. Iniciar el procediment de reintegrament parcial (Exp. 2017/7728) de la 
subvenció concedida a la Fundació Fira de Girona:  
 

 Expedient 2015   Entitat beneficiària  NIF 
 
CN/3305 
 

  
Fundació Fira de Girona 
 

  
G17543083 

 Activitat subvencionada 

Conveni de col·laboració amb la Fundació Fira de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona SA i la Diputació de Girona per a la celebració del Girona Bike World els dies 1, 2 i 3 de 
maig de 2015 
Import concedit (€) Import pagat (€) 

 
30.000,00 € 
 

30.000,00 € 

 
Del resultat del control financer de subvencions de l’exercici 2015 elaborat per la 
Intervenció General de la Diputació de Girona s’han posat de manifest les motivacions 
que donen origen a aquest procediment i que són les següents: 
 
L’import que el beneficiari justifica és de 152.449,30 euros.  
 
Les despeses de personal justificades corresponents a la contractació de monitors i 
taquillers, no inclouen la despesa en concepte de Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa, la qual forma part dels cost assumit per la contractació. D’acord amb això, 
la despesa justificada per aquest concepte es trobaria infravalorada en un import de 
402,00 euros. 
 
El compte justificatiu inclou imports relacionats en diverses factures que no es 
corresponen amb la base imposable que consta a la factura aportada, suposant un 
excés en la despesa justificada. Les diferències observades són les següents: 
 

Data  
factura 

Núm.  
factura Proveïdor 

 
Concepte 

Base 
Imposable 

Import 
s/compte 
justificatiu 

 
Diferència 

20/03/2015 14/2015 Ot Pi Isern Coord. i direcció 
tècnica 

3.215,00 7.215,00 4.000,00 

13/04/2015 15030 Promaq Sole 
Jorba SL 

Lloguer material 3.200,00 4.200,00 1.000,00 

14/04/2015 10/2015 COP Bike 
Trial 

Activitats push 
bike 

1.500,00 2.500,00 1.000,00 

10/04/2015 021/15 Tiempo 
Activo SL 

Lloguer material 3.900,00 4.900,00 1.000,00 

14/04/2015 156 Comas Riera 
Daniel 

Exhibicions bike 
trial 

4.500,00 6.500,00 2.000,00 

25/03/2015 469 Sundis SA Fabricació 
banderoles fira 

2.348,00 4.004,00 1.656,00 

06/05/2015 65/2015 Match So i 
Llum SL 

Lloguer material 1.450,00 2.450,00 1.000,00 

04/05/2015 15/2015 Ot Pi Isern Coordinació i 
direcció tècnica 

6.705,00 16.705,00 10.000,00 

25/05/2015 02/0001127 Servis 
Complet SL 

Lloguer estands i 
muntatge 

19.477,89 48.040,46 28.562,57 

31/05/2015 1513 MPlus 
Serveis 
Integrals de 
Neteja SL 

Manteniment de la 
neteja al palau de 
fires de Girona 

1.094,65 2.094,65 1.000,00 
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   Total 47.390,54 98.609,11 51.218,57 

 
Així doncs, si atenem a l’import total inclòs al compte justificatiu, aquest s’ha de veure 
miniorat en 50.816,57 euros (402,00 € - 51.218,57 €), fet que dóna lloc a efectuar un 
recàlcul de l’ajut atorgat d’acord amb el detall següent: 
 

Import s/compte justificatiu   152.449,30 € 
Import NO acceptat -51.218,57 € 
Import no imputat a la justificació 402,00 € 
Total import acceptat                               101.632,73 € 
Finançament Diputació 20% 
Total a subvencionar     20.326,55 € 
Import subvencionat                                    30.000,00 € 
A reintegrar pel beneficiari                       -9.673,45 € 

 
D’acord amb l’exposat es dóna inici al procediment de reintegrament parcial per un 
import de 9.673,45 euros . 
 
SEGON. Requerir a la Fundació Fira de Girona perquè presenti les al·legacions que 
consideri oportunes en la seva defensa, en el termini de quinze dies comptats des de 
l'endemà de la notificació d’aquest acord. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona a efectes de comunicar-los l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la Fundació Fira de Girona. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 

 
2. JG948/000186/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Anul·lació romanents no justificats Pla de 
Monuments 2016 (exp. 2470/2016) 

 
Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer 
del 2012. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2016 es van atorgar 
diverses subvencions per a la restauració d'immobles de valor patrimonial. I que, 
posteriorment, a petició de diversos dels interessants, es concedí una pròrroga per a 
la seva justificació. 
 
Atès que en data 28 de febrer de 2017 finalitzava aquest termini addicional i que 
diversos perceptors no van presentar justificants per la totalitat de la subvenció 
atorgada perquè el cost total de les obres fou inferior al pressupost presentat amb la 
sol·licitud o, en un cas, no les van fer. 
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Vist l’informe favorable 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. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir les subvencions concedides per la 
Junta de Govern de data 31 de maig de 2016, en no haver presentat els 
corresponents justificants, i ordenar el tancament i arxiu dels expedients que es 
detallen a continuació: 
 

Núm. Exp. Destinatari Obra Subvenció 

RM/2551 Pedret Art i Cultura Restauració capella del Pilar fase 
IV 

3.033,15 € 

RM/2582 Ajuntament de Roses Restauració camí del Glacis de la 
Ciutadella 

18.000,00 € 

RM/2584 Ajuntament de Roses Consolidació murs vila medieval 10.000,00 € 

RM/2590 Ajuntament de Viladamat Restauració de Sant Feliu de la 
Garriga 

214,02 € 

RM/2626 Ajuntament de Foixà Restauració església 
preromànica de Sidillà 

3.857,42 € 

RM/2752 Ajuntament de Queralbs Restauració de Sant Sadurní de 
Fustanyà 

15.000,00 € 

RM/2793 Ajuntament de Puigcerdà Restauració antic pou de glaç 1.175,86 € 

Total 51.280,45 € 

 
SEGON. Comunicar el present acord als interessats amb la indicació dels recursos 
procedents. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al 
seu coneixement i efectes. 
 
3. JG948/000192/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Renúncia a la subvenció de 
l'Associació Cultural ZETA, l'Associació Cultural Tramoia i el Club Esportiu 
Banyoles dins la convocatòria de creació de públics per a la cultura (exp. 
2017/594) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 4 de juliol de 2017, va aprovar la 
resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2017/594), en la qual, 
entre d’altres, va concedir les subvencions següents:  
 

NÚM. 
EXP. 

ENTITATS NIF ACTIVI TAT 
PRESSU 
POST 

SOL·LICI TA 
PUNTU
ACIÓ 

% 
SUBVENCIÓ 
FINAL 

3858 

Associació 
Cultural 
Zeta G17838061 

Festival 
Ingràvid_20
17 30.000,00 € 17.100,00 € 21 0.27 4.610,30 €

3851 Associació G66215146 Projecte 9.000,00 € 7.000,00 € 14 0.17 1.179,54 €
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Cultural 
Tramoia 

Reading is 
Sexy 

4285 

Club 
Esportiu 
Banyoles G17249509 

Projecte 
documental 
Miquel 
Callís 8.800,00 € 2.700,00 € 10 0.18 500 €

TOTAL 6.289,84 €

 
En data 28 de juliol de 2017, l’Associació Cultural ZETA, amb NIF G17838061, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 4.610,30 € 
concedida per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017, per al finançament del 
Festival Ingràvid, en l’anualitat 2017, exp. 2017/3858. (Registre d’entrada: 1-2017-
013652-1).  
 
En data 30 d’agost de 2017, l’Associació Cultural Tramoia, amb CIF G66215146, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.179,54 € 
concedida per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017, per al finançament del 
projecte Reading is Sexy, en l’anualitat 2017, exp. 2017/3851. (Registre d’entrada: 1-
2017-014739-1). 
 
En data 12 de novembre de 2017, el Club Esportiu Banyoles, amb NIF G17249509, 
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 500,00 € 
concedida per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017, per al finançament de la 
producció documental Miquel Callís, exp. 2017/4285. (Registre d’entrada: 1-2017-
015286-1). 
 
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, 
els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, 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 diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment les renúncia presentades per l’Associació Cultural 
ZETA, l’Associació Cultural Tramoia i el Club Esportiu Banyoles, a les subvencions 
concedides per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017, en l’acord de resolució de 
la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la 
creació de públics per a la cultura (exp. 2017/594), i procedir a l’arxiu i tancament dels 
expedients corresponents. 
 
SEGON. Cancel·lar els documents comptables corresponents a les subvencions 
concedides, descrites en el punt primer d’aquest acord.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural ZETA, a l’Associació Cultural 
Tramoia i al Club Esportiu Banyoles.  
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4. JG948/000203/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a RGB Music, SL per al finançament del Festival de Música de 
Begur (exp. 2017/7231) 

 
L’Entitat RGB Music, SL, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del 40è Festival de Música de Begur i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/7231). 
 
El Festival de Música de Begur és un dels festivals més antics de la Costa Brava. Des 
de fa tres anys vol encetar noves formes i nous espais d’exhibició i seguir reflectint 
l’eclecticisme artístic i cultural de Begur. Ofereix una gran diversitat d’estils, que va 
des del jazz o la música clàssica passant pel flamenc, pop o els ritmes ètnics. 
Enguany ha apostat per un compromís comunicatiu més gran que l’apropa a la marca 
“Costa Brava Girona Music Festivals”. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’entitat RGB Music, SL, de Girona, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’entitat RGB Music, SL, per al finançament de 
l’organització del Festival de Música de Begur, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7231 RGB Music, SL, de 
Girona 

B17541509 Festival 
de Música de 
Begur 

Del 28 de juliol 
al 14 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 
 

49.040,00 € 49.040,00€ 3.500,00 € 7,13 % 49.040,00 € 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL CINC-CENTS 
EUROS, (3.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47916 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
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TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del dia 28 de juliol al dia 14 
d’agost de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’entitat RGB Music, 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 3.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 7,13 %, 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’entitat RGB Music, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
49.040,00 € 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: 
 
El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, 
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;  
Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública del 
Festival de Música de Begur 2017. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació. 
  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’entitat RGB Music, 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. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent 
ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un 
termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment 
pot comportar la revocació de la subvenció. 
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, 
s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència 
de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’entitat RGB Music, SL, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
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b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) 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’entitat RGB Music, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
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 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció 
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan 
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència). 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’entitat RGB Music, SL, amb seu a Girona. 
 
5. JG948/000205/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles 
dins del tercer trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika (exp. 
2016/5252) 

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

Beneficiari Centre realització 
activitat 

NIF Import 

Ajuntament-Museu 
Etnogràfic de Ripoll 

Museu Etnogràfic de 
Ripoll 

P1715600A 790,71 €

Arqueolític Sl Arqueolític B17575200 92,25 €

Institut Municipal de Cultura 
d’Olot 

Institut Municipal de 
Cultura d’Olot 

P1700038A 485,10 €

Atri Cultura i Patrimoni SLU Atri Cultura i 
Patrimoni SLU 

B55169387 238,50 €

Fundació Rafael Masó Fundació Rafael 
Masó 

G17978339 327,60 €

Associació Centre 
d’Educació Ambiental Alt 
Ter 

Associació Centre 
d’Educació 
Ambiental Alt Ter 

G17645151 349,20 €

Educart, Serveis Educatius 
i Culturals S.L 

Educart, Serveis 
Educatius i Culturals 
S.L 

B17525841 2.904,75 €

Ajuntament de Banyoles Museu Arqueològic 
Comarcal de 
Banyoles 

P1701600G 5.253,90 €

Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural 

Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Girona 

Q0801970E 381,30 €

TOTAL   10.823,31 €
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SEGON. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del 
present acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
6. JG948/000208/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Estimar parcialment les al·legacions 
presentades per l'Associació Inund'art en relació amb la subvenció 
concedida per al Festival Inund'art (exp. 2017/2208) 

 
En data 1 d’agost de 2018, l’Associació Inund’art va presentar al·legacions contra la 
notificació de proposta de modificació de la subvenció per al finançament del Festival 
Inund’art, 2017, enviada el dia 28 de juliol de 2017. 
 
L’Associació Inund’art va presentar una sol·licitud per al finançament del Festival 
Inund’art 2017, amb data registre d’entrada 21 de març de 2017 i es va iniciar 
l’expedient de subvenció nominativa (exp. 2017/2208). 
 
A la sol·licitud s’hi van detallar els conceptes subvencionables, els quals es concreten 
a continuació: 
 
- Equip directiu i de producció 
- Administració i gestió 
- Honoraris artistes 
- Despeses de difusió 
- Despeses de producció 
- Viatges, dietes i manutenció 
 
La Junta de Govern de 4 d’abril del 2017 va acordar l’atorgament de la subvenció 
nominativa. En el punt dotzè de l’acord de concessió especificava que quedava 
prohibida la contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podien 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estiguessin vinculades llevat que la contractació es realitzés amb les 
condicions normals de mercat i s'obtingués l'autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc es podia 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. 
 
El dia 27 de juliol de 2017 van entrar per registre (1-2017-013582-1) el compte 
justificatiu amb la relació de despeses. En la fase de revisió del compte justificatiu es 
va observar que s’adjuntaven unes despeses que corresponien a persones 
vinculades amb l’entitat i que no s’havia sol·licitat l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
 
El dia 31 de juliol de 2017 es va enviar la notificació informant a l’entitat que hi havia 
despeses a persones vinculades a l’entitat i que s’haurien de descomptar els imports 
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corresponents a aquestes factures i reduir proporcionalment l’import de la subvenció. 
L’entitat disposava de 15 dies per a presentar les al·legacions que considerés 
oportunes. 
 
El dia 1 de juliol de 2017 van entrar per registre (1-2017-013824-1) les al·legacions a 
la notificació. En el seu escrit concreten que una de les factures de Gestió, es va 
emetre a Taína López, la qual no té cap relació jurídica amb l’entitat. També exposen 
que en l’escrit de justificació es va argumentar la idoneïtat e contractar a Carme Ors, 
persona vinculada a l’entitat (actualment la secretària). 
 
Des del servei de Cooperació Cultural ens vam posar en contacte amb l’entitat per 
sol·licitar-los els estatuts renovats de l’associació i els membres de la Junta Directiva, 
per tal de confirmar el seu escrit. Aquesta informació s’ha adjuntat a l’expedient 
electrònic. 
 
Un cop revisada novament tota la documentació i les al·legacions presentades per 
l’entitat podem constatar que: 
 
- Efectivament, la treballadora Taína López no forma part de la Junta Directiva de 
l’entitat i, per tant, es poden admetre les seves factures. 
 
- Hi continuen havent dues factures emeses a Raquel Moron, Presidenta de l’entitat, i 
a Carme Ors, secretària. 
 
Vistos els antecedents, entenem que es poden admetre parcialment les al·legacions 
presentades per l’entitat, concretament en l’apartat relacionat a les despeses de 
contractació de la treballadora Taína López, però no es poden admetre les factures a 
persones vinculades, per les quals la Diputació de Girona no va rebre cap petició 
d’autorització, tal i com estableix l’article 29 de la Llei General de Subvencions. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Estimar parcialment les al·legacions presentades per l’Associació Inund’art, 
amb NIF G17925843, contra la notificació de proposta de modificació de la subvenció 
per al finançament del Festival Inund’art, 2017, enviada el dia 28 de juliol de 2017. 
(2017/2208) 
 
SEGON. Modificar l’import de la subvenció, aplicant el percentatge de finançament 
sobre les despeses subvencionables, previst a l’acord  de concessió de la Junta de 
Govern de 4 d’abril de 2017, d’acord a l’art. 22 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Procedir al pagament de la subvenció a l’entitat per import de QUATRE MIL 
SET-CENTS SEIXANTA-SIS AMB CINQUANTA-QUATRE EUROS (4.766,54 €). 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a l’Associació Inund’art. 
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7. JG948/000210/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la sol·licitud de pròrroga de 
Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, per al Festival Sons del Món 2017 
(exp. 2017/6743) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de l’1 d’agost de 2017, va aprovar la 
concessió d’una subvenció nominativa per al finançament del Festival Sons del Món, 
2017. 
 
En data 8 de setembre de 2017, el Sr. Xavier Pascual, representant de Pascual Arts 
Music, SLU, de Figueres, ha presentat una sol·licitud de pròrroga per a la justificació 
de la subvenció atorgada per la Junta de Govern de l’1 d’agost de 2017, destinada al 
finançament del Festival Sons del Món, 2017, expedient 2017/6743. 
 
Atès que l'article 32.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que l'Administració, llevat que hi hagi un precepte 
en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis 
establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho 
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers. 
 
Atès que l'article 32.3 del mateix cos legal esmentat determina que tant la petició dels 
interessats com la decisió sobre l'ampliació del termini s'han de produir, en tot cas, 
abans del venciment del termini de què es tracti i que els acords sobre l'ampliació de 
terminis o sobre la denegació no són susceptibles de recursos. 
 
Atès que l'article 28.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona recull les mateixes condicions referides. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor 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 a Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, amb NIF B17887894, 
una pròrroga fins al 9 d’octubre de 2017 per a la justificació de la subvenció del 
Festival Sons del Món, 2017. 
 
SEGON. Aquesta pròrroga no altera cap altra condició de les establertes en la 
resolució d’1 d’agost de 2017. 
 
TERCER. Notificar el present acord a Pascual Arts Music, SLU, amb seu a Figueres. 
 
8. JG948/000211/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la sol·licitud de pròrroga de 
l'Ajuntament de Celrà per al finançament de les activitats de l'Escola 
Municipal de Dansa (exp. 2017/725) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 21 de març de 2017, va aprovar la 
concessió d’una subvenció nominativa per al finançament de les activitats de l’Escola 
Municipal de Dansa de Celrà.  
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En data 7 de setembre de 2017, l’Ajuntament de Celrà ha presentat una sol·licitud de 
pròrroga per a la justificació de la subvenció atorgada per la Junta de Govern de 21 
de març de 2017, destinada al finançament de les activitats de l’Escola Municipal de 
Dansa, expedient 2017/725. 
 
Atès que l'article 32.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que l'Administració, llevat que hi hagi un precepte 
en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis 
establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho 
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers. 
 
Atès que l'article 32.3 del mateix cos legal esmentat determina que tant la petició dels 
interessats com la decisió sobre l'ampliació del termini s'han de produir, en tot cas, 
abans del venciment del termini de què es tracti i que els acords sobre l'ampliació de 
terminis o sobre la denegació no són susceptibles de recursos. 
 
Atès que l'article 28.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona recull les mateixes condicions referides. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor 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 a l’Ajuntament de Celrà, amb NIF P1705400H, una pròrroga fins al 
16 de març de 2018 per a la justificació de la subvenció de les activitats de l’Escola 
Municipal de Dansa. 
 
SEGON. Aquesta pròrroga no altera cap altra condició de les establertes en la 
resolució de 21 de març de 2017. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Celrà. 
 
9. JG948/000212/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció 
concedida al Sr. Carlos Marcelo Caballero per a l'edició de la publicació 
"Legenda Gerunda" (exp. 2017/5562) 

 
En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 877,53 
euros al sr. Carlos Marcelo Caballero per a l’edició del llibre “Legenda Gerunda” 
(expedient 2017/5562) 
 
El Sr. Carlos Marcelo Caballero ha presentat en data 9 de setembre de 2017, un 
escrit en què al·lega no poder complir amb la justificació i lliurament del llibre dins del 
termini previst que finalitza el 30 de novembre de 2017, i per això presenta una 
renúncia expressa de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del 
procediment de concessió)i la diligència de la Secretaria General, la Junta de Govern, 
a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies i 
Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada pel sr. Carlos Marcelo 
Caballero de la subvenció de 877.53 euros atorgada per la Junta de Govern de data 
18 de juliol de 2017 per a l’edició del llibre “Legenda Gerunda” (expedient 2017/5562). 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable AD núm. 920170009482 de data 1/08/2017 
per import de 877.53 € a nom Carlos Marcelo Caballero. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al sr. Carlos Marcelo Caballero. 
 
10. JG948/000216/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria per a la 
inscripció de companyies, grups, col·lectius i intèrprets al catàleg d'arts en 
viu Escènics de la Diputació de Girona, anualitat 2018 (exp. 2017/7771) 

 
La cooperació i l’assistència als municipis, en les seves vessants tècnica, econòmica, 
cultural i social se situa en el centre de les estratègies de la Diputació de Girona. 
 
La Diputació de Girona dóna suport al desenvolupament de projectes i activitats 
culturals en el territori, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació 
de nous públics per a la cultura. 
 
Les subvencions són una de les activitats estratègiques de la Diputació, en tant que 
constitueixen el mitjà legal per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides 
en el territori que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el treball 
conjunt de tots els agents socials i econòmics. 
 
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, en el vessant cultural, és una línia de 
subvenció que té per objectiu la col·laboració econòmica de la Diputació amb tots els 
ajuntaments gironins per al finançament de despeses culturals. El catàleg d’arts en 
viu Escènics s’emmarca en aquesta línia de subvencions. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores del funcionament del catàleg virtual d'arts en viu Escènics 
de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
de 15 de novembre de 2016 (2016/5963), i publicades de forma definitiva al BOPG 
número 13 de 19 de gener de 2017. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que estableix 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-les és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores.  
 
Atesa la conveniència d’endegar l’expedient per obrir el període de sol·licituds per al 
catàleg virtual de l’any 2018 amb l’aprovació de la seva convocatòria. 
 
Atesos els antecedents exposats, i vist l’informe de la cap del centre gestor de 
Cooperació Cultural, la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds, amb 
plena submissió a les bases reguladores del funcionament del catàleg, el text de la 
qual es transcriu tot seguit:  
 
“CONVOCATÒRIA PER A LA INSCRIPCIÓ DE COMPANYIES, GRUPS, 
COL·LECTIUS I INTÈRPRETS AL CATÀLEG D'ARTS EN VIU ESCÈNICS DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Objecte i finalitat: 
Inscripció de companyies, grups, col·lectius i intèrprets al catàleg d'arts en viu 
Escènics de la Diputació de Girona. 
Termini de presentació de sol·licituds: 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG i acabarà el 30 de novembre de 
2017.  
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona www.ddgi.cat/escenics, acompanyat de la documentació que 
preveu l’article 6 de les bases reguladores. 
Termini de resolució: 
La Junta de Govern de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució en el 
termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la 
convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci 
administratiu. 
Termini de notificació: 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
Règim de recursos: 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'1 mes a 
comptar del dia següent al de la notificació. 
Publicitat: 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al tauler 
electrònic i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG”. 
 
SEGON. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i a la web corporativa. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria al BOPG, perquè resolgui els recursos 
que s’hi puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
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11. JG948/000029/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Intervenció (010): Aprovació del destí del superàvit pressupostari 
de l'exercici 2016 de la Diputació de Girona, en aplicació de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(exp. 2017/7674) 

 
Segons l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), en el supòsit que la liquidació 
pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell 
d’endeutament net, amb el límit del volum d’endeutament si aquest fos inferior a 
l’import del superàvit a destinar a la reducció del deute.  
 
La “Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 
2017”, de data 14 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, en l’apartat 13 estableix els 
criteris per al destí del superàvit: 
 
1. D’acord amb l’apartat 13.3 de la nota informativa, el romanent de tresoreria per a 

despeses generals de signe positiu s’ha de destinar, en funció dels recursos 
líquids disponibles, al sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per 
l’existència de romanents de crèdit incorporables, així com al compliment del 
termini legal de pagament a proveïdors.  
Cal dir que, en el cas de la Diputació de Girona, a part dels criteris esmentats 
anteriorment, prèviament s’ha destinat romanent de tresoreria per a despeses 
generals a finançar l’expedient de reducció de l’endeutament de la corporació per 
les inversions financerament sostenibles no executades, corresponents al destí 
dels superàvits dels exercicis 2013, 2014 i 2015. 
Així, el romanent de tresoreria per a despeses generals disponible, un cop 
aplicats els criteris anteriors, és el següent: 

 

ENTITAT 

Rom. de 
tresoreria per 
a despeses 
generals 
liquidació 
2016 

Reducció de 
deute per 
inversions 
financ. 
sostenibles 
no 
executades 

Rom. de 
tresoreria per 
a despeses 
generals 
ajustat 2016 

Obligacion
s pendents 
d’aplicar al 
pressupost 

Finançament 
de romanents 
de crèdit 
incorporables  

Compliment 
del termini 
legal de pag. 
a proveidors 

Rom. de 
tresoreria per 
a despeses 
generals 
disponible 

 a b c = a - b d e f g = c-d-e-f 
Diputació de Girona 30.015.863,23 1.480.853,54 28.535.009,69 390.616,73 22.158.890,19 0,00 5.985.502,77 
Dipsalut 20.161.745,75 0,00 20.161.745,75 34.683,72 4.945.717,19 0,00 15.181.344,84 
Xaloc 6.272.318,69 0,00 6.272.318,69 0,00 2.005.960,87 0,00 4.266.357,82 
Conservatori de 
Música I. Albéniz 

273.736,54 0,00 273.736,54 7.608,65 65.054,43 0,00 201.073,46 

Consorci Costa 
Brava 

19.252.992,33 0,00 19.252.992,33 0,00 2.105.992,87 0,00 17.146.999,46 

Consorci Vies 
Verdes 

237.461,23 0,00 237.461,23 29,89 151.736,24 0,00 85.695,10 

Consorci Arts 
Escèniques 

76.762,02 0,00 76.762,02 0,00 2.127,08  74.634,94 

Pat. Turisme Costa 
Brava Girona (*) 

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

Sumar, Empresa 
d’Acció Social, SL 
(*) 

77.683,02 0,00 77.683,02 0,00 0,00  77.683,02 

Fund. Casa de 
Cultura (*) 

32.303,46 0,00 32.303,46 0,00 0,00 0,00 32.303,46 

Cilma 68.264,18 0,00 68.264,18 0,00 1.092,42 0,00 67.171,76 
TOTAL 
CONSOLIDAT 

76.469.130,45 1.480.853,54 74.988.276,91 432.938,99 31.436.571,29 0,00 43.118.766,03 
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(*) L’import consignat com a romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de les societats 
mercantils i fundacions, que es regeixen pel Pla general de comptabilitat d’empresa, correspon al resultat de 
l’exercici d’acord amb els comptes anuals aprovats. 

 
2. Un cop deduïdes les finalitats esmentades en l’apartat anterior, el romanent de 

tresoreria per a despeses generals de signe positiu, per l’import màxim de la 
capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat, s’ha d’aplicar a 
inversions financerament sostenibles o a reducció de l’endeutament en termes 
nets. 

 
En el quadre següent es detalla el destí del superàvit i del romanent de tresoreria 
per a despeses generals en termes consolidats de la Diputació de Girona, segons 
el qual l’import final a destinar és de 8.757.342,26 euros. 
 

ENTITAT 

Capacitat/neces-
sitat de 

finançament 
liquidació 2015 

Rom. de 
tresoreria per a 
desp. generals 

disponible 

Import menor entre 
superàvit 2014 i 

RTDG disponible  

 a b c = menor entre a i b 
Diputació de Girona 23.743.597,48 5.985.502,77 5.985.502,77 
Dipsalut 1.867.872,38 15.181.344,84 1.867.872,38 
Xaloc -1.341.004,26 4.266.357,82 0,00 
Conservatori de Música I. Albéniz 105.077,36 201.073,46 105.077,36 
Consorci Costa Brava 653.706,34 17.146.999,46 653.706,34 
Consorci Vies Verdes 200.282,05 85.695,10 85.695,10 
Consorci Arts Escèniques -52.884,84 74.634,94 0,00 
Pat. Turisme Costa Brava Girona, SA 405.093,87 0,00 0,00 
Sumar, Empresa d’Acció Social, SL 24.235,16 77.683,02 24.235,15 
Fund. Casa de Cultura 54.156,98 32.303,46 32.303,45 
Cilma 2.949,69 67.171,76 2.949,69 
TOTAL CONSOLIDAT 25.663.082,21 43.118.766,03 8.757.342,26 

 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar l’import final del superàvit en termes consolidats de la Diputació de 
Girona de l’exercici 2016 a destinar a l’aplicació de l’article 32 de la LOEPSF, en la 
quantitat de 8.757.342,26 euros, segons el detall següent: 
 

DESTÍ DEL SUPERÀVIT O ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 2016

                          

DADES CONSOLIDAT Diputació Dipsalut Xaloc 
Consevatori 
de Música 

C. Costa 
Brava 

C. Vies 
Verdes 

C. Arts 
Escèniques 

Pat. 
Turisme 

Costa 
Brava 

Sumar 
Fund. C. 
Cultura 

CILMA 

a. SUPERÀVIT 
2016 (EN 
TERMES SEC) 

25.663.082,21 23.743.597,48 1.867.872,38 
-

1.341.004,26 
105.077,36 653.706,34 200.282,05 -52.884,84 405.093,87 24.235,16 54.156,98 2.949,69 

b. ROMANENT 
DE 
TRESORERIA 
DESPESES 
GENERALS 
2016 

76.469.130,45 30.015.863,23 20.161.745,75 6.272.318,69 273.736,54 19.252.992,33 237.461,23 76.762,02 0,00 77.683,02 32.303,46 68.264,18 

c. Amortització 
de deute per 
IFS no 
executada i no 
incorporable 

1.480.853,54 1.480.853,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d. RTDG 2016 
AJUSTAT (b - 
c ) 

74.988.276,91 28.535.009,69 20.161.745,75 6.272.318,69 273.736,54 19.252.992,33 237.461,23 76.762,02 0,00 77.683,02 32.303,46 68.264,18 

 
 
  

                        

DESTÍ DEL 
SUPERÀVIT O 
RTDG 2016 
S/LLOEPSF 

CONSOLIDAT Diputació Dipsalut Xaloc 
Consevatori 
de Música 

C. Costa 
Brava 

C. Vies 
Verdes 

C. Arts 
Escèniques 

Pat. 
Turisme 

Costa 
Brava 

Sumar 
Fund. C. 
Cultura 

CILMA 

1. RTDG 2016 
AJUSTAT 

74.988.276,91 28.535.009,69 20.161.745,75 6.272.318,69 273.736,54 19.252.992,33 237.461,23 76.762,02 0,00 77.683,02 32.303,46 68.264,18 

2. FINALITATS 
RTDG 2016  

31.869.510,28 22.549.506,92 4.980.400,91 2.005.960,87 72.663,08 2.105.992,87 151.766,13 2.127,08 0,00 0,00 0,00 1.092,42 
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2.1. 
Finançament 
incorporació 
romanents de 
crèdit  

31.436.571,29 22.158.890,19 4.945.717,19 2.005.960,87 65.054,43 2.105.992,87 151.736,24 2.127,08 0,00 0,00 0,00 1.092,42 

2.2. 
Finançament 
compte 413 

432.938,99 390.616,73 34.683,72 0,00 7.608,65 0,00 29,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. RTDG 2016 
DISPONIBLE 
(1-2) 

43.118.766,63 5.985.502,77 15.181.344,84 4.266.357,82 201.073,46 17.146.999,46 85.695,10 74.634,94 0,00 77.683,02 32.303,46 67.171,76 

4. MENOR 
ENTRE RTDG 
2016 
DISPONIBLE I 
SUPERÀVIT 
LIQUIDACIÓ 
2016 ( Menor 
entre a i 3) 

8.757.342,26 5.985.502,77 1.867.872,38 0,00 105.077,36 653.706,34 85.695,10 0,00 0,00 24.235,16 32.303,46 2.949,69 

 
SEGON. Aprovar el destí del saldo resultant del superàvit o romanent de tresoreria 
per a despeses generals disponible de l’exercici 2016 del grup consolidat d’entitats 
que formen el sector administracions públiques de la Diputació de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l’article 32 de la LOEPSF, a reducció de 
l’endeutament de la Corporació, mitjançant l’amortització anticipada d’operacions de 
crèdit vigents, per import de 8.757.342,26 euros. 
 
TERCER. Aprovar el finançament de la reducció de l’endeutament mitjançant 
amortització anticipada d’operacions de crèdit vigents, per import total de 
8.757.342,26 euros, de la manera següent: 
 

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de la 
Diputació per import de 6.663.444,27 euros, 

b) La resta de 2.093.897,99 euros, mitjançant la baixa del crèdit consignat en el 
pressupost de la Diputació de Girona en concepte de transferències corrents a 
favor de les entitats següents i per la quantia del respectiu saldo resultant del 
superàvit o romanent de tresoreria per a despeses generals disponible: 

 
Aplicació 2016 Descripció 

Dotació 
inicial 

Baixa Dotació final 

300 1700 46601 
Al Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient 

110.120,90 
2.949,69 

107.171,21 

300 1700 46700 Al Consorci de les Vies Verdes 654.000,00 85.695,10 568.304,90 
500 3110 41000 A l’Organisme DIPSALUT 12.107.416,00 1.867.872,38 10.239.543,62 

500 3260 41000 
A l’Organisme Conservatori de Música 
Isaac Albéniz 

1.790.779,99 
105.077,36 

1.685.702,63 

500 3340 48002 
A la Fundació Casa de Cultura de 
Girona 

914.000,00 
32.303,46 

881.696,54 

TOTAL  15.576.316,89 2.093.897,99 13.482.418,90 

 
QUART. Incoar l’expedient de suplement de crèdit següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
208 0110 91300 Amortització de préstecs fora del sector públic 8.757.342,26 

  TOTAL 8.757.342,26 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DEL CRÈDIT D’APLICACIONS DE DESPESA 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 

300 1700 46601 
Al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient 

2.949,69 

300 4590 46700 Al Consorci de les Vies Verdes 85.695,10 
500 3110 41000 A l’Organisme DIPSALUT 1.867.872,38 
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FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DEL CRÈDIT D’APLICACIONS DE DESPESA 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 

500 3260 41000 
A l’Organisme Conservatori de Música Isaac 
Albéniz 

105.077,36 

500 3340 48002 A la Fundació Casa de Cultura de Girona 32.303,46 
  TOTAL 2.093.897,99 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ IMPORT 

87000 
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

6.663.444,27 

 TOTAL 6.663.444,27 

 
CINQUÈ. Traslladar la present resolució a la Tresoreria de la Diputació, als 
organismes autònoms Dipsalut, Xaloc i Conservatori de Música Isaac Albéniz, el 
Consorci Costa Brava, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consorci d’Arts 
Escèniques Salt-Girona, les societats mercantils Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, SA i Sumar, Empresa d’Acció Social, SL, la Fundació de la Casa de Cultura 
de Girona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de 
Girona (Cilma). 
 
12. JG948/000030/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Intervenció (010): Aprovació de reducció de l'endeutament de la 
Diputació de Girona per la despesa en inversions financerament 
sostenibles no executada (exp. 2017/7671) 

 
La disposició addicional 6a. de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) va establir les regles especials per 
al destí del superàvit pressupostari per a l’exercici 2014, prorrogant-se per a l’exercici 
2015 per la disposició addicional novena del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals i altres de caràcter econòmic, i per a l’exercici 2016 mitjançant 
disposició addicional 82a. de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2016 
 
Aquesta normativa va permetre, complerts certs requisits, finançar inversions que al 
llarg de la seva vida útil fossin financerament sostenibles. La determinació d’allò que 
s’ha d’entendre per “inversió financerament sostenible” es regula en la disposició 
addicional 16a. del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
 
En aplicació d’aquesta normativa, la Diputació de Girona va adoptar acords de destí 
del saldo resultant del superàvit o romanent de tresoreria per a despeses generals 
dels exercicis 2013, 2014 i 2015 del grup consolidat d’entitats que formen el sector 
administracions públiques de la Diputació de Girona a finançar inversions que al llarg 
de la seva vida útil fossin financerament sostenibles, en els termes de la disposició 
addicional 16a. del TRLRHL, i de conformitat amb l’article 32 i la disposició addicional 
6a. de la LOEPSF. 
 
Amb data 6 de març de 2017, en compliment de l’apartat 6 de la disposició addicional 
16a. del TRLRHL, la Intervenció General de la Diputació de Girona ha emès informe 
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en relació al grau de compliment dels criteris previstos en inversions financerament 
sostenibles en l’exercici 2016, del qual es conclou una despesa no executada en 
inversions financerament sostenibles, no incorporable a l’exercici 2017, per import 
total de 1.480.853,54 euros. En aplicació de l’article 32 de la LOEPSF, aquest import 
s’ha de destinar a reduir l’endeutament de la Diputació de Girona. El resum de 
l’execució és el següent: 
 

Descripció 
Despesa 
prevista 

Obligacions reconegudes Saldos de 
compromiso

s 
incorporable

s a 2017 

Despesa no 
executada 

no 
incorporabl

e a 2017 

2014 2015 2016 TOTAL 
Grau 

d'exec
ució 

Destí del superàvit 
pressupostari de 2013 a 
inversions financerament 
sostenibles (Diputació de 
Girona) 

11.827.451,07 2.331.620,18 8.633.818,57  10.965.438,75 92,71% 0,00 862.012,32

Destí del superàvit 
pressupostari de 2014 a 
inversions financerament 
sostenibles (Diputació de 
Girona) 

5.041.500,42 0,00 1.499.389,07 3.172.266,84 4.671.655,91 92,66% 0,00 369.844,51

Destí del superàvit 
pressupostari de 2015 a 
inversions financerament 
sostenibles 

        

 - Diputació de Girona 1.904.946,42  241.235,42 241.235,42 12,66% 1.550.197,06 113.513,94

 - Consorci Costa Brava 900.730,31  0,00 0,00% 831.000,00 69.730,31

 - Consorci d'Arts 
Escèniques Salt-Girona 

91.786,69  26.034,23 26.034,23 28,36% 0,00 65.752,46

TOTALS 19.766.414,91 2.331.620,18 10.133.207,64 3.439.536,49 15.904.364,31 80,46% 2.381.197,06 1.480.853,54

 
Per tot això, la junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la reducció d’endeutament de la Diputació de Girona, mitjançant 
l’amortització anticipada d’operacions de crèdit vigents, per import d’1.480.853,54 
euros, corresponent als superàvits dels exercicis 2013, 2014 i 2015 destinats a 
inversions financerament sostenibles i no executades. 
SEGON. Aprovar la incoació de l’expedient de suplement de crèdit següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ  IMPORT 
Org.  Prog  Eco. 

208  0110  91300 
Amortització de préstecs fora del sector 
públic 

1.480.853,54 

      TOTAL  1.480.853,54 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS

CONCEPTE  DESCRIPCIÓ  IMPORT 

87000 
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

1.480.853,54 

  TOTAL  1.480.853,54 

 
TERCER. Traslladar aquest acord a la Tresoreria de la Diputació. 
 
13. JG948/000031/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació decret de Presidència, 20-09-
2017, de l'autorització a l'Ajuntament de Sta. Coloma de Farners, del canvi 
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de destí de la subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2016 (exp. 2016/4534) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de  data 20-
09-2017, relatiu a l’autorització a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners del canvi 
de destí de la subvenció dins del Fons de Cooperació Econòmica i cultural 2016 (exp. 
2016/4534). L’esmentat decret es transcriu lliteralment a continuació: 
 
“Vista la petició que presenta l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners de canvi de 
destí de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2016, d’import 138.275,45 €; vista la documentació presentada, d’acord amb les 
Bases de la convocatòria i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació 
de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de 
bases del règim local), proposo elevar a la Presidència de la Diputació la següent:  
RESOLUCIÓ: 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners el canvi de destí de 
la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, 
pel concepte i l’import que es detallen.  

AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Santa Coloma 
de Farners 

2016/4534 Fresat i asfaltat dels 
carrers Lliri, Progrés, de 
la Rosa i Ave Maria i  
construcció 9 passos 
vianants 

Reurbanització i 
asfaltatge 
diversos carrers 

138.275,45 € 

SEGON. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2017. 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat 
ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i 
tal i com ha estat redactat. 
 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
14. JG948/000032/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Conveni entre la Diputació de 
Girona, i la Fundació Futbol Club Barcelona per a regular la concessió 
d'una subvenció per a la implementació del projecte FutbolNet a la 
demarcació de Girona (exp. 2017/918) 

 
La Diputació de Girona compta entre les seves finalitats la de donar suport als 
ajuntaments i entitats de les seves comarques per a la promoció d'accions formatives 
per als professionals que promouen i fomenten l'esport. 
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La fundació del F.C. Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que té com a 
finalitats principals la difusió i promoció de la dimensió formativa, cultural i social del 
F.C. Barcelona dins la societat en general, tant a Catalunya, Espanya, com a nivell 
internacional. Així mateix pretén fomentar la integració social dels infants i 
adolescents que es troben en situació d'alta vulnerabilitat, a través de programes i 
projectes on mitjançant l'esport es doni un recolzament integral en termes d'educació, 
assistència sanitària, nutrició i recolzament psicosocial, principalment en les regions i 
comarques més desfavorides de la nostra societat, així com a les seves famílies. 
 
Atès que és d'interès de les parts establir una fórmula estable de col·laboració pel 
desenvolupament del projecte FutbolNet. 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe del cap de servei d’Esports de 5 de 
setembre de 2017, i la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 20 de maig de 2014, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Girona i la 
Fundació Futbol Club Barcelona, que transcrit literalment diu: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, I LA FUNDACIÓ  FUTBOL CLUB 
BARCELONA PER A REGULAR LA CONCESSIÓ D’ UNA SUBVENCIÓ PER A LA 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE FUTBOLNET A LA DEMARCACIÓ  DE GIRONA 
Girona, ____de 2017. I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN. D'una part el Sr. Pere Vila 
i Fulcarà, que actua com a president i representant a la DIPUTACIÓ DE GIRONA (en 
endavant DIPUTACIÓ) amb domicili a Girona (17004), Pujada Sant Martí, 4-5, i NIF 
P1700000A, i assistit pel secretari general Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtud de les 
facultats conferides pera acord de la Junta de Govern del dia -----. I de l’altra part, la 
FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, FUNDACIÓ FCB), amb 
domicili social a Barcelona (08028), carrer Arístides Maillol, s/n, i NIF G-60627445, 
inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el 
núm. 835, representada en aquest acte pel Sr. Josep  M. Bartomeu i Floreta, la Sra. el 
Sr. Jordi Cardoner i Casaus, i la Sra. Maria Vallés i Segura, en les seves respectives 
condicions de President, Vicepresident Primer i Directora General, actuant en ús de 
les facultats que tenen conferides. En la qualitat en què els compareixents, 
respectivament, actuen, sota la seva exclusiva responsabilitat, en ordre a la vigència 
dels seus càrrecs i suficiència de les facultats als mateixos inherents, es reconeixen, 
amb caràcter recíproc, capacitat legal suficient per a l’atorgament del present conveni. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. Primer. Que la FUNDACIÓ FCB és una entitat 
sense ànim de lucre que té com a finalitats principals la difusió i promoció de la 
dimensió formativa, cultural i social del FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant 
FC BARCELONA) dins la societat en general, tant a Catalunya, Espanya, com a nivell 
internacional. Així mateix, la FUNDACIÓ FCB pretén fomentar la integració social dels 
infants i adolescents que es troben en situació d’alta vulnerabilitat, a través de 
programes i projectes en què, mitjançant l’esport, es doni un recolzament integral en 
termes d’educació, assistència sanitària, nutrició i recolzament psicosocial, 
principalment en les regions i comarques més desfavorides de Catalunya, així com a 
les seves famílies. Segon. El projecte “FutbolNet”, liderat per la FUNDACIÓ FCB, 
pretén fomentar experiències de desenvolupament humà i social en barris de ciutats 
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catalanes, identificats com a prioritaris per a la intervenció social i comunitària, basat 
en la metodologia “Futbol3”, una eina d’intervenció social nova a Catalunya, però 
d’èxit reconegut en altres països. Reeduca a través de l’esport i permet treballar amb 
grups de joves, temes com la convivència, la discriminació, el gènere, etc. Tercer. 
Que en compliment del compromís de la FUNDACIÓ FCB, de col·laborar amb la 
societat catalana, des de la temporada 2013/2014, s’està aplicant ja en diversos 
municipis de Catalunya en col·laboració amb els respectius ajuntaments. A tal efecte, 
és voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració pel 
desenvolupament del projecte “FutbolNet” a la demarcació territorial de la Diputació 
de Girona. Quart. Que la DIPUTACIÓ sempre s’ha caracteritzat pel seu suport als 
ajuntaments, consells comarcals i consells esportius perquè puguin desenvolupar la 
seva tasca amb eficiència, eficàcia i proximitat. Part d’aquest suport consisteix en 
promoure i enfortir els serveis esportius i socials que ofereixen les administracions 
locals i comarcals. Per això vol participar en aquest projecte, que reverteix 
directament en el territori i en els/les seus/ves ciutadans/es, donant suport als 
ajuntaments de la demarcació que pretenguin impulsar a través de l’esport, una 
estratègia social de foment del civisme, i la generació d’uns valors fonamentals 
pels/les infants i joves dels seus respectius municipis. Cinquè. Que els ajuntaments 
de la demarcació de Girona interessats en el desenvolupament i posada en 
funcionament del projecte “FutbolNet”, que promou la FUNDACIÓ FCB, en l’àmbit del 
seu municipi, per considerar que és un instrument de foment de la cohesió i de la 
vertebració social entre els/les infants i joves veïns, s’hauran d’adherir al present 
conveni marc, signant el corresponent acord d’adhesió, quin model s’incorpora al 
present com a Annex I. Sisè. Que en virtut de les manifestacions precedents, i a fi i 
efecte d’establir els paràmetres de les obligacions i drets que dimanen de la relació 
que s’estableix en el present conveni, les parts acorden subscriure de mutu acord el 
present CONVENI i regular llurs recíproques relacions en base a l’ordenament jurídic 
vigent i les normes legals que li resultin d’aplicació i, en particular, amb subjecció als 
següents PACTES PRIMER . OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni, és establir el 
marc de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació Futbol Club 
Barcelona, per a desenvolupar el programa  FutbolNet  durant el període del 15 de 
juny de 2017 a 30 de juny de 2018 als municipis de la demarcació de Girona que ho 
sol·licitin i compleixin els requisits exigits per la Fundació per tal d’educar a infants i 
joves del territori a través de l’esport. La Fundació ha de seleccionar els ajuntaments 
de la demarcació de Girona, que ho sol·licitin i que compleixin els requisits i 
condicions per participar-hi, d’acord als criteris de la Fundació. La relació 
d’ajuntaments de la demarcació seleccionats es trametrà a la Diputació per tal que 
signin els acord individuals d’adhesió a aquest conveni, d’acord amb el model annex, i 
que s’incorporaran a aquest conveni, com a annexes. SEGON.- IMPORT DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA. La DIPUTACIÓ  DE GIRONA es compromet a 
col·laborar amb el desenvolupament del "Projecte FutbolNet". Per tal de fer efectiva la 
present col·laboració es concreten les següents línies d’actuació: Proporcionar 
recolzament econòmic que es destinarà a cobrir les activitats incloses al "Projecte 
FutbolNet" amb un pressupost total de 175.000,00 €, fixant una aportació total de cent 
mil euros (100.000,00 €) d’acord amb el quadre de distribució següent: 
 

ANY 2017 
Import 
unitari 

% 
Nombre 
actuacions 

Import Total % 

Cost de l’actuació 35.000,00€  5 175.000,00€ 100,00
Aportació Diputació 20.000,00€ 57,14 5 100.000,00€ 57,14 
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de Girona 
Aportació Fundació 
FC Barcelona 

10.000,00€ 28,57 5 50.000,00€ 28,57 

Aportació municipal 5.000,00€ 14,29 5 25.000,00€ 14,29 
 
La subvenció de la DIPUTACIÓ DE GIRONA es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 520.3410.48013 “A la Fundació FC Barcelona-Projecte FutbolNet” del 
pressupost corporatiu de l’any 2017. 1. Es consideraran despeses subvencionables 
les que es detallen a continuació, executades del 15 de juny de 2017 a 30 de juny de 
2018, les quals han estat incloses al pressupost de despeses i declarades en la 
sol·licitud presentada per la FUNDACIÓ FCB per import total de 175.000,00 euros: 
 

 Cost unitari 
Nombre 
accions 

Cost total 

Material esportiu i educatiu 3.000,00 € 5 15.000,00 € 

Avaluació i informe  2.000,00 € 5 10.000,00 € 

Implementació personal 20.000,00 € 5 100.000,00 € 

Coordinació tècnica 5.500,00 € 5 27.500,00 € 

Festa final  2.000,00 € 5 10.000,00 € 

Desplaçaments Barça 
Experience 

1.500,00 € 5 7.500,00 € 

Comunicació i difusió 1.000,00 € 5 5.000,00 € 

Total 35.000,00 €  175.000,00 € 

 
TERCER.-.Compromisos de l’AJUNTAMENT que s’adhereixi al conveni. 
L’AJUNTAMENT que s’adhereixi a aquest conveni es compromet a col·laborar amb el 
desenvolupament del "Projecte FutbolNet". Per tal de fer efectiva la present 
col·laboració, es concreten les següents línies d’actuació: 1. Proporcionar 
recolzament econòmic que es destinarà a cobrir les activitats incloses al "Projecte 
FutbolNet. L’aportació econòmica de l’Ajuntament consistirà en un pagament total de 
cinc mil euros (5.000,00 €) que es realitzarà mitjançant transferència bancària a la 
FUNDACIÓ FCB  un cop s’acompleixi la presentació de la següent documentació 
davant de l’Ajuntament: Còpia del compte justificatiu presentat per part de la Fundació 
FCB davant de la Diputació als efectes de justificar la subvenció davant d’aquella 
administració. Còpia de l’acord d’acceptació de la justificació presentada i de 
reconeixement de l’obligació de pagament que emeti la Diputació en relació a 
l’esmentada activitat per al municipi. 2. Aportar personal tècnic de Serveis Socials i 
d’Esports per complementar la coordinació i el seguiment del "Projecte FutbolNet", 
amb els mitjans humans actuals de l’Ajuntament. 3. Proporcionar recolzament al 
"Projecte FutbolNet" facilitant l’ús d'instal·lacions esportives municipals, de centres 
educatius municipals, i d'espais coberts en cas de pluja, per a la realització d’activitats 
de caràcter educatiu i esportiu, durant la vigència del present conveni. 4. L’Ajuntament  
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, de 17 de 
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novembre, general de subvencions, en correspondència amb la Disposició addicional 
14a del mateix cos legal. 5. 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 les Bases reguladores per a 
la concessió de subvencions municipals en el marc de les bases d’execució del 
pressupost. QUART.-.Compromisos de la FUNDACIÓ FCB. La FUNDACIÓ FCB, en 
tant que titular i organitzador del "Projecte FutbolNet",  es compromet a: 1. Cofinançar 
el projecte en cinquanta mil euros (50.000,00 €), que representa un 28,57 % del cost 
total de projecte, distribuit unitàriament amb 10.000,00€ per cada municipi on es porti 
a terme. 2. Coordinar tècnicament el "Projecte FutbolNet" mitjançant l’aportació de 
referents tècnics experts per tal de donar suport metodològic en la implementació de 
les activitats. 3. Encarregar la implementació del "Projecte FutbolNet" amb una entitat 
de caràcter social que s’ocuparà de l’execució de les activitats educatives incloses al 
citat projecte. 4. Tenir contractada una assegurança que cobreixi tots els participants 
en el "Pprojecte FutbolNet" (mort per accident, invalidesa permanent absoluta i 
despeses sanitàries). 5. Subministrar, a tots els nens i als entrenadors, a càrrec de 
l’aportació realitzada per les parts, un set amb roba de naturalesa esportiva 
incorporant la propietat industrial i les marques, noms comercials i logos que 
prèviament hagin pactat. 6. Fer constar de forma explícita la col·laboració econòmica 
de la DIPUTACIÓ i de l’Ajuntament  en tot acte o documentació que es generi. 
L’incompliment donarà lloc a la revocació de la subvenció. La Oficina de Difusió de la 
Diputació de Girona assessorarà i supervisarà als beneficiaris sobre els aplicatius que 
els beneficiaris hagin d'utilitzar. 7. Presentar a la DIPUTACIÓ, el compte justificatiu 
normal i altra documentació determinada al pacte tercer d'aquest conveni. 8. Complir 
les obligacions de facilitar informació que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern i el present conveni li 
imposen com a beneficiària de l'aportació econòmica, en relació a la Diputació de 
Girona coma administració de referència, i això sens perjudici de les altres obligacions 
de transparència que li pertoquin de forma directa per previsió legal (art.3.1-d) de la 
mateixa Llei. L'incompliment de les obligacions anteriors comportarà l'aplicació del 
règim sancionador previst als articles 76 a 90 de la mateixa Llei, 19/2014, i la 
imposició de sancions previstes en funció del caràcter greu, molt greu o lleu de les 
infraccions comeses. CINQUÈ.- FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ. Per tal de 
percebre la subvenció, el beneficiari haurà de presentar a la DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, abans del 30 de setembre de 2018, la següent documentació: Compte 
justificatiu normal (subv. Iguals o superiors a 60.000,00 € www.ddgi.cat/subvencions) 
per l’import total de la despesa subvencionable. Memòria  explicativa de l'actuació 
(participants, dates...) acompanyat d'un recull de premsa, material editat on es recullin 
els logos, fulletons, entre d'altres.  Informació relativa a les retribucions dels òrgans de 
direcció o d'administració d'empresa, en el termini màxim de tres (3) mesos de la 
finalització de la implementació. Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit 
per un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que 
garanteixi, 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 ha d’exposar 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 encarregar l’auditoria dels comptes anuals a un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, serà aquest mateix 
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auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte justificatiu. Els auditors de 
comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de 
subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix 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 pel RD 
887/2006, de 21 de juliol. Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es 
consideren despeses subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €. S’admet la 
presentació de 5 justificacions parcials, una per a cada actuació municipal sempre i 
quan es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta resolució. En 
aquests casos s’aplicarà el % de finançament sobre la justificació correctament 
presentada i s’efectuarà el pagament fraccionat de la subvenció. 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. SISÈ.-. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT. Per 
tal de coordinar la present col·laboració, es podrà constituir una comissió tècnica de 
seguiment del present conveni, formada per: Un representant de la DIPUTACIÓ DE 
GIRONA. Un representant de la FUNDACIÓ FCB. Un representant de cada 
AJUNTAMENT que s’adhereixi al conveni. Aquesta Comissió s'encarregaria d'avaluar 
les necessitats de revisió del present conveni i adequar-ne les seves clàusules a les 
noves realitats que puguin sorgir durant la seva vigència. La Comissió de Seguiment 
celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les funcions que li són pròpies, 
prenent els acords que es considerin oportuns i els membres que la integren han de 
donar compte del resultat de la seva gestió a les seves institucions respectives. Hi 
podran assistir persones expertes convidades, amb veu, però sense vot, si la seva 
presència és notificada i justificada per la part interessada a les altres parts amb prou 
antelació, per tal que hi donin la seva conformitat i autorització o no. En el cas de ser 
requerida la seva opinió envers qualsevol qüestió plantejada per les parts, la dita 
manifestació no serà vinculant en cap cas. SETÈ.- CANVI DE DESTINACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ. És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció. VUITÈ.- 
BESTRETA DELS PAGAMENTS. Les parts acorden que es podran fer pagaments en 
concepte de bestreta, de fins el 50% dels imports subvencionables, abans de la 
realització de l’esdeveniment, per tal de fer front a possibles despeses que es puguin 
originar. Les bestretes es podran sol·licitar una vegada el conveni estigui formalitzat 
per totes les parts, i seran liquidades per les parts signants del conveni en la mateix % 
de participació que en l’import global de la subvenció. En aquest cas, no es podran 
presentar justificacions parcials i el 50% restant es farà efectiu un cop l’esdeveniment 
s’hagi celebrat i es tinguin tots els justificants de les despeses validats pels diferents 
òrgans de control de la Diputació i dels ajuntaments que s’adhereixin al conveni. 
NOVÈ.- REVOCACIÓ. No justificar les despeses dintre del termini establert i en les 
condicions assenyalades motivarà la revocació d’ofici de la subvenció concedida 
pendent de justificar, ja sigui de la mateixa anualitat com de les següents, sense 
perjudici de poder iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida, 
d’acord amb els termes establerts en el pacte següent. DESÈ.- REINTEGRAMENT. 
Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels pactes 
previstos en aquest conveni i en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i a l’Ordenança general de subvencions 
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de la Diputació de Girona. El procediment per exigir el reintegrament serà el previst 
en el capítol II del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. ONZÈ.- VIGÈNCIA. Tal i com preveu el punt 3 de l’article 39 de la Llei 
39/2015, el conveni entrarà en vigor amb efectes retroactius a data 15 de juny de 
2017 i  finalitzarà el 30 de juny de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. La finalització 
de la vigència del present conveni suposarà l’acabament de totes les obligacions 
entre les parts previstes en el mateix, a excepció de les de confidencialitat, i la de 
prohibició d’ús de les dades de la FUNDACIÓ FCB i del FC BARCELONA de les 
quals pogués disposar la DIPUTACIÓ i l’AJUNTAMENT, així com el deure de 
destrucció de les mateixes. DOTZÈ.- PRÒRROGUES. El present conveni podrà ser 
objecte de pròrroga quan així ho decideixin les parts i ho documentin mitjançant acord 
exprés i escrit signat abans de l’acabament de la seva vigència, per representants 
autoritzats amb capacitat per obligar a cadascuna de les parts. TRETZÈ.- 
VERIFICACIÓ I CONTROL. Es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de 
l’activitat, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control 
financer d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en correspondència amb la 
disposició addicional 14a del cos legal esmentat. CATORZÈ.- NORMES 
SUPLETÒRIES. En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament, l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la resta de normativa d’aplicació. QUINZÈ.- NATURALESA 
DEL CONVENI. El conveni té naturalesa administrativa i seran competents per 
resoldre, en darrera instància, els conflictes i incidències que es puguin produir, els 
òrgans de la jurisdicció contenciosa-administrativa. SETZÈ.- DETERMINACIÓ DE LA 
DESPESA EFECTUADA. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat  entre 
el 15 de juny del 2017 i el 30 de juny de 2018,  encara que no hagi estat efectivament 
pagada abans de l'acabament del període de justificació. DISSETÈ.-
.COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS O 
AJUDES. Les subvencions objecte d’aquest conveni són compatibles amb qualsevol 
altre tipus d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la 
despesa subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres 
ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. DIVUITÈ.-.ÚS DE 
LOGOS I SIGNES DISTINTIUS. L'ús de les marques i demés drets de propietat 
industrial de les parts previst en el present Conveni es concedeix als sols efectes 
establerts en el mateix. A tals efectes, les parts es comprometen a consensuar 
prèviament la utilització de les seves imatges institucionals i altres elements distintius 
en les accions de difusió, derivades única i exclusivament del compliment del present 
Conveni i només durant el seu període de vigència. En aquest sentit, les parts hauran 
d'exercitar els drets continguts en aquesta clàusula d'acord amb les normes de bona 
fe, respectant en tot cas la normativa vigent aplicable, per tant, la utilització en 
qualsevol suport de la denominació social, nom comercial, marca, logotip, imatge o 
altres elements distintius per qualsevol de les dues parts, requerirà la prèvia 
acceptació expressa del titular corresponent. Qualsevol autorització d'ús de marques i 
drets de propietat industrial haurà de ser, en tot cas, interpretada restrictivament i en 
termes d'estricte respecte als drets que assisteixen a cadascuna de les parts com a 
titular de les seves respectives marques. Als efectes anteriors, les parts s'abstindran 
absolutament d'utilitzar qualsevol "logo" o marques que, tot i tenir qualsevol tipus de 
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similitud o semblança, no siguin estrictament els que siguin propietat de les parts 
signants i/o l'ús de les quals no hagués estat autoritzat per aquestes prèviament i de 
forma expressa i escrita. Per l'exposat anteriorment el present Conveni no constitueix, 
en cap forma, transferència o autorització d'ús de patrimoni marcari o d'exclusiva de 
cap de les parts, per la qual cosa, i sense perjudici de l'autorització genèrica que es 
confereix al present Conveni, qualsevol ús dels drets de propietat intel·lectual i/o 
industrial titularitat de cadascuna de les parts requerirà la prèvia autorització expressa 
i escrita d'aquetes. Les parts s'obliguen a posar immediatament en coneixement de 
l'altra qualsevol reclamació realitzada per tercers relativa a una (presumpta) violació 
dels drets de propietat industrial referent als signes distintius. Ambdues parts tindran 
ple dret a assumir les seves respectives defenses, a emprendre les mesures legals 
que considerin oportunes contra tercers, o bé a acordar una solució amistosa enfront 
d'una reclamació d'aquest tipus. Queda absolutament exclosa l'associació de 
qualsevol tercer que no sigui part signant del present Conveni en el "Projecte 
FulbolNet", durant la seva vigència, a no ser que així ho acordin expressa i 
formalment les parts. En el cas que s'incorporin durant la vigència de la present 
col·laboració, nous patrocinadors i/o col·laboradors, amb el consentiment exprés de 
les parts signants d'aquest Conveni, en els termes i condicions establerts al mateix, 
hauran d'acordar la utilització de les seves imatges institucionals i altres elements 
distintius, en les accions de difusió, derivades única i exclusivament del compliment 
del present Conveni i únicament durant el seu període de vigència. Així mateix, les 
parts s'abstindran de realitzar declaracions o incórrer en accions, omissions o 
comportaments que puguin perjudicar la imatge respectiva de cadascuna d'elles, 
velant per a que aquesta obligació sigui estrictament observada per tots els seus 
directius, empleats, representants i col·laboradors sense excepció. Les parts 
reconeixen expressament la importància que es concedeix a aquesta disposició, així 
com al compliment de les mateixes, elevant-les a condició essencial del Conveni. Per 
l'anterior les parts s'obliguen durant la vigència del present Conveni i una vegada 
aquest hagi deixat d'estar vigent, a no portar a terme cap acte o omissió que pugui 
afectar negativament a la imatge o prestigi de l'altre part. A la finalització d'aquest 
Conveni les parts, vindran obligades a cessar immediatament en l'ús de la imatge, 
nom o logotip que cadascuna de les parts estiguessin fent de l'altra per raó d'aquest 
Conveni, així com també el seu registre. Aquesta prohibició s'estén també als 
supòsits als quals es registri el nom en combinació amb els signes distintius propis, o 
en relació amb els signes distintius de l'altra part, sigui en la forma que sigui (com 
nom comercial, marca, nom de domini o de qualsevol altra forma). DINOVÈ.-
.DIFUSIÓ. Les parts acordaran la conveniència de la difusió pública de la signatura 
del present conveni en els suports publicitaris o mitjans informatius que acordin 
mútuament de forma expressa i per escrit, així com del contingut de l’esmentada 
difusió. Els continguts de les activitats, actes, esdeveniments i/o que siguin objecte 
del present conveni i dels que s’acordi difondre, hauran de ser pactats prèviament per 
les parts, i autoritzats expressament per aquestes, així com també el suport, format o 
mitjà a través del qual es durà a terme, sense que un cop acordat el mateix, sigui 
possible modificar-lo, transformar-lo, ni alterar-lo. Totes les despeses derivades de 
qualsevol actuació de difusió o de comunicació en relació amb l'exposat anteriorment, 
seran de compte i càrrec de qui l'encarregui. VINTÈ.-.CONFIDENCIALITAT. Les parts 
acordaran que es considera informació confidencial envers el Conveni en si mateix, o 
els acords, negociacions, converses, etc. que es mantinguin per les parts en base el 
mateix, abstenint-se de revelar a tercers qualsevol informació que tingui aquest 
caràcter, comprometent-se a adoptar les mesures necessàries per garantir eficaçment 
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aquesta confidencialitat, llevat que una norma que sigui aplicable o una ordre judicial 
o administrativa requereixi la seva revelació o publicació, o qualsevol obligació 
derivada d'aquest Conveni així ho requereixi; en aquest cas, la part obligada a 
efectuar la revelació o publicació ha de comunicar prèviament a l'altra part aquest fet 
als efectes de que aquesta pugui col·laborar facilitant a la requerida la informació o 
els aclariments que puguin ser necessaris. Aquesta obligació s'entén a qualsevol 
persona que depengui de cadascuna de les parts i que per raó del seu càrrec i/o 
funcions tingui accés o coneixement  de l'anterior. L'incompliment per qualsevol de les 
parts d'aquesta clàusula legitimarà a la part complidora, a rescindir immediatament i 
automàticament el Conveni i reclamar la indemnització dels danys i perjudicis que, en 
el seu cas, l'esmentat incompliment hagi pogut ocasionar la part incomplidora. 
Aquesta obligació es mantindrà fins i tot una vegada finalitzada la vigència del 
Conveni i sense cap limitació temporal, sempre que la informació no hagi esdevingut 
pública. VINTIUNÈ.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. De 
conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la citada llei orgànica (RDLOPD), 
les parts fan constar de manera expressa que se sotmeten al compliment de totes les 
obligacions derivades de la normativa referida, en especial, les relatives al deure de 
secret, i a l'adopció de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Així 
mateix, s'abstindran de fer cap mena de tractament de les dades personals de les que 
disposin o puguin disposar com a conseqüència d'aquest Conveni, llevat d'aquell que 
sigui estrictament necessari per les finalitats del mateix. La part que infringeixi 
l'anterior respondrà als seu únic i exclusiu efecte de tot tipus d'indemnitzacions, 
sancions i despeses derivades de reclamacions dels/les titulars de les dades, o 
d'actuacions iniciades d'ofici per l'autoritat competent, basades en l'incompliment de 
qualsevol de les previsions anteriors, i/o per negligència, manca de confidencialitat, i/o 
realització d'ús, tractament i/o comunicacions indegudes de les dades de caràcter 
personal, així com per la producció de qualsevol altra infracció de les normes de 
protecció de dades que donin lloc a les referides reclamacions i/o expedients. 
VINTIDOSÈ.- EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONVENI. L’extinció del 
present Conveni es produirà per expiració del temps convingut a l’arribar la data de 
finalització del mateix. L’extinció per aquest motiu opera i es produeix de manera 
automàtica sense que, en cap cas, sigui necessari avisar ni per escrit ni verbalment, 
de l’expiració del Conveni amb antelació per que aquella es produeixi efectivament. 
La no existència d’aquest avís abans de la data de finalització no suposa, en cap cas, 
la pròrroga automàtica i tàcita del conveni, tal i com s’ha establert a la clàusula 
desena. Seran causes de resolució anticipada del Conveni abans del període 
convingut, a més d’aquelles expressament establertes en el mateix i les legalment 
previstes: a) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar el 
seu objecte. b) L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les 
parts, previ requeriment per escrit a la part incomplidora per a esmenar la 
inobservança de les seves obligacions en un termini raonable, sense que el mateix 
requeriment hagi estat atès. c) L’acord comú de les parts, formalitzat per escrit. d) 
L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el seu 
compliment. e) Per raó de disfuncions greus que impedeixin la correcta execució del 
seu objecte, imputable a alguna de les parts. f) Com a conseqüència d’una variació 
substancial de les circumstàncies o interessos que van donat lloc a la formalització 
del Conveni. En aquests supòsits, les parts acordaran els extrems concrets per a al 
finalització de les actuacions que estiguin vigents. VINTITRESÈ.- MISCEL·LÀNIA. 
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Independència.- Les parts són entitats jurídiques independents, i es mantindran en tot 
moment alienes a la gestió, administració i/o organització interna de l’altra, conservant 
evidentment la seva independència després de la signatura del present Conveni. Als 
efectes anteriors manifesten que el present Conveni no genera cap vincle de 
representació, dependència o subordinació entre elles, per la qual cosa cap entitat no 
podrà representar l'altra en el compliment de les seves obligacions legals o 
contractuals ni en l'assumpció de compromisos o responsabilitats de l'altra part. Cada 
part portarà a terme els seus compromisos sota la seva exclusiva responsabilitat, amb 
els seus propis mitjans i de conformitat amb la llei. Integritat del Conveni.- Aquest 
Conveni expressa íntegrament l’acord de les parts en relació a l’assumpte tractat, i en 
conseqüència tot el seu contingut obliga i vincula les parts que el subscriuen en la 
mesura que reflecteix la ferma voluntat i conformitat sobre els termes que conté, 
donat que totes les converses i negociacions anteriors i contemporànies han estat 
compilades, integrades i substituïdes per aquest Acord. Invalidesa d’acords anteriors.- 
D’acord amb l’anterior, el present Conveni constitueix l’acord íntegre entre les parts i 
substitueix, reemplaça, cancel·la i anul·la qualsevol negociació o compromís, oral o 
escrit, entre les parts en relació a l’objecte del present Conveni ja sigui previ, 
contemporani o posterior, excepte que les parts de mutu acord hagin establert el 
contrari. Modificació.- Només seran vàlides i vinculants per les parts les modificacions 
a aquest Conveni que s’acordin per escrit, signades pels seus respectius 
representants autoritzats amb la finalitat de donar millor compliment al seu objecte. 
Nul·litat parcial.-Si alguna estipulació d'aquest Conveni fos declarada nul·la o ineficaç, 
aquesta estipulació quedarà sense efecte, tenint-se per no posada, sense invalidar la 
resta de clàusules, les quals continuaran plenament vigents. Les parts han de posar 
tots els mitjans raonables per substituir la clàusula nul·la o ineficaç per una vàlida i 
eficaç amb efecte el més semblant al de la clàusula nul·la o ineficaç. Cessió.- Ni el 
Conveni ni els drets i obligacions que en ell s’estableixen podran ser cedits per cap de 
les parts, sota cap circumstància, sense el previ consentiment, exprés i per escrit, de 
l’altra part. Qualsevol cessió feta per alguna de les parts signants, no respectant 
l’anterior, no tindrà validesa ni serà vinculant per l’altra, sense perjudici que la part no 
hagi autoritzat dita transmissió de drets i obligacions, sota cap modalitat, decideixi 
rescindir aquest Conveni de forma immediata reservant-se el dret de reclamar els 
corresponents danys i perjudicis. Notificacions.- Totes les notificacions i 
comunicacions que hagin d’efectuar-se les parts es faran per mitjans electrònics, 
d’acord amb les previsions contingudes a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Annexos.- Els annexos (al seu cas) a aquest Conveni són, a tots els efectes, parts 
integrants del mateix. VINTIQUATRE.-.RÈGIM JURÍDIC APLICABLE. En tot allò no 
previst en aquest conveni 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 
seu reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i les 
Bases d’Execució del Pressupost i la normativa aplicable de la Llei general 
pressupostària, la Llei règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en matèria de procediment i el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals , en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de 
subvencions. En cas de conflicte, controvèrsia o reclamació derivada de la 
interpretació, execució i/o compliment d’aquest conveni, i que no sigui possible 
solucionar de forma amistosa entre les parts, amb renúncia expressa al fur que els hi 
pogués correspondre, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa dels 
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona. I en prova de conformitat amb tot el que s’ha 
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dit, les parts, mitjançant els seus representants degudament autoritzats, subscriuen i 
signen set exemplars del present conveni, i els seus annexes, a un sol efecte, en el 
lloc i data que s’assenyalen a l’encapçalament. Pere Vila i Fulcarà President Diputació 
de Girona. Josep M. Bartomeu i Floreta President Funació FCB. Jordi Cardoner i 
Casaus Vicepresident Primer Fundació FCB. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Diputació de Girona. Maria Vallés i Segura Directora general Fundació FCB.ANNEX 
____ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL ............................ AL CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, I LA FUNDACIÓ  FUTBOL CLUB BARCELONA 
PER A REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE FUTBOLNET A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA, 
L’ANY ____. R E U N I T S . D’una part, l’Il·lm. Sr. ............. , president de la 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, que actua en nom i representació d’aquesta corporació, De 
l’altra part, l’Il·lm. Sr. ..........................., alcalde de l’ajuntament del 
..................especialment facultat per aquest acte segons manifesta. I de l’altra part, el 
Sr. ............................. president de la Fundació Futbol Club Barcelona, el 
Sr..........................., vicepresident primer i  la Sra.  .........................., directora general, 
especialment facultats per aquest acte segons manifesten. Reconeixent-se les parts 
el caràcter amb el qual intervenen, poders i facultats suficients per a formalitzar el 
present acord . 1.- L’Ajuntament del  ................................... representat pel seu 
alcalde declara que reuneix les condicions per poder-se adherir a aquest conveni i 
que està d’acord amb cadascun dels aspectes que s’hi recull. 2.- La resta de parts 
signants declaren que accepten l’adhesió de l’Ajuntament de ........ al conveni. Girona, 
.........................................Pere Vila i Fulcarà President Diputació de Girona. Alcalde. 
Josep M. Bartomeu i Floreta President Fundació FCB. Jordi Cardoner i Casaus 
Vicepresident Primer Fundació FCB. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Diputació de Girona. Maria Vallés i Segura. Directora general. Fundació FCB.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 100.000,00€ (cent mil euros) i imputar-la 
a l'aplicació pressupostària 520/3410/48013 del pressupost de 2017. 
 
TERCER. Facultar el President de la Corporació per a la signatura d'aquest Conveni i 
de qualsevol altre document que sigui necessari per a l'execució d'aquest acord. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts 
d’onze menys cinc minuts, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb 
mi, el secretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
  
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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