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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 949 
 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 17 d'octubre de 2017 
HORA: 10:00 
LLOC: Girona, Saló de Comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/8092 

 
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. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Juan José Serrán i Báez Cap de Gabinet de Presidència 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 19 de setembre de 2017, i de les sessions extraordinàries dels dies 26 de 
setembre i 10 d’octubre de 2017 

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local: 
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ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 

 
3. JG949/000069/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Les 
Llosses, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 
2017/1398). 

4. JG949/000070/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Sant 
Miquel de Campmajor, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017 (exp. 2017/1575). 

5. JG949/000194/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada per 
l'Ajuntament de Vilaür a la subvenció del concert de música de cobla dins del 
Cicle de Concerts de Música de Cobla 2017 (exp. 2017/904). 

6. JG949/000196/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes per al 
finançament de la 1a edició Cicle Gaudí (exp. 2017/7366). 

7. JG949/000197/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament d'Amer per al finançament del Festival Sona Amer_2017 (exp. 
2017/4116). 

8. JG949/000201/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Promediterrània per al finançament del Festival Mariner Terra de Mar 
2017 (exp. 2017/6883). 

9. JG949/000206/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Monuments (018): Aprovació requeriment reintegrament interessos de 
demora subvenció per a la restauració del claustre del monestir de Sant Miquel 
de Fluvià (exp. 2016/2586). 

10. JG949/000209/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
al finançament de les activitats i funcionament de les càtedres constituïdes a la 
UdG (exp. 2017/4279). 

11. JG949/000215/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Puigcerdà per al funcionament del Conservatori de Música dels 
Pirineus (exp. 2017/7281). 

12. JG949/000225/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la pròrroga per a la 
justificació de la subvenció nominativa a l'Ajuntament de Garrigàs per el V 
Mirador Photo Garrigàs (exp. 2017/842). 

13. JG949/000199/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació FANJAC_Fundació per a l'Ajuda a Nens i Joves d'Altes Capacitats per 
al finançament del Projecte extracurricular La Màgia (exp. 2017/6129). 

14. JG949/000202/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
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Fundació Universitat Catalana d'Estiu per al finançament de la XLIX Universitat 
Catalana d'Estiu (exp. 2017/5858). 

15. JG949/000198/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Festival Còmic per al finançament de la 10a edició del Festival 
Còmic (exp. 2017/6980). 

16. JG949/000200/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Privada Palau per al finançament de les Exposicions i activitats de 
l'Any Palau i Fabre (exp. 2017/6882). 

17. JG949/000204/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa de 
la Universitat de Girona_ASFU Seguim fent UdG per al finançament de les 
activitats de formació (exp. 2017/6457). 

18. JG949/000214/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Consorci Transfronterer Puigcerdà - Bourg-Madame per al Festival 
Transfronterer Puigcerdà - Bourg-Madame (exp. 2017/5985). 

19. JG949/000217/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Musical Escampillem per al finançament del Festival Undàrius 2017 
(exp. 2017/7791). 

20. JG949/000218/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Federació de Joventuts Musicals de Catalunya per al finançament del Festival 
Ethno Catalonia (exp. 2017/7792). 

21. JG949/000219/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya, l'OSIC, la Diputació de Girona i la Fundació 
Casa de Cultura per al finançament de la XIIa Edició del Festival Internacional 
de Teatre Amateur_FITAG (exp. 2017/7994). 

22. JG949/000220/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per al finançament del Concert de Nadal en 
reconeixement al compositor Narcís Costa (exp. 2017/7968). 

23. JG949/000221/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Consell Comarcal del Pla de l'Estany per al finançament del Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà (exp. 2017/7604). 

24. JG949/000222/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
al finançament del Festival Internacional de Swing "Swim Out Costa Brava" 
(exp. 2017/7977). 

25. JG949/000054/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): ADF Guilleries-Montseny - tasques de vigilància per a la 
prevenció d'incendis forestals en el Parc Natural del Montseny, exercici 2017- 
Central d'estiu i activació del vehicle amb personal voluntari (exp. 2017/6289). 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
26. JG949/000033/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions per suport als 
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programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 
anys i no professionals, d'esports individuals. (exp. 2017/6348 

27. JG949/000008/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a 
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern al Museu de la 
Pesca, Fundació Promediterrània (exp. 2017/3433). 

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

ordinària del dia 19 de setembre de 2017, i de les sessions extraordinàries 
dels dies 26 de setembre i 10 d’octubre de 2017 

 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de 
setembre de 2017, i de les sessions extraordinàries dels dies 26 de setembre i 10 
d’octubre de 2017 prèviament lliurades als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
 

3. JG949/000069/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Les Llosses, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1398) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Les Llosses de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 18.394,00 
€ per a despeses corrents; d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases 
de la convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Les Llosses el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, per a 
despeses corrents (expedient 2017/1398), pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Ajuntament Concepte Canvi destí Pressupost Subvenció 
 

Les Llosses Reparació i 
manteniment de 
camins 

Substitució 
canonada xarxa 
d'aigua 

19.400,00 18.394,00 
€ 

 
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 
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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 15 de novembre 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 2017. 
 
4. JG949/000070/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1575) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 
24.968,83 € per a despeses en inversions; d’acord amb la documentació presentada i 
amb les Bases de la convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor el canvi de destí de 
la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, 
per a despeses en inversions (expedient 2017/1575), pel concepte i l’import que es 
detallen.  
 

Ajuntament Concepte Canvi destí Pressupost Subvenció 
 

Sant Miquel 
de 
Campmajor 

Pavimentació del 
camí de Roca IV 
fase 

Formigonat de 
camins 
municipals 

24.968,83 24.968,83

 
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 2018. 
 
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 2017. 
 
5. JG949/000194/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia presentada 
per l'Ajuntament de Vilaür a la subvenció del concert de música de cobla 
dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2017 (exp. 2017/904) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 21 de març de 2017, va aprovar la 
resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2017, en la qual, entre d’altres, 
va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Vilaür per a la realització d’un concert de 
cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla (exp. 2017/904). 
 
En data 7 d’agost de 2017, l’Ajuntament de Vilaür ha presentat una comunicació 
expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern del 21 de 
març de 2017, descrita prèviament (Registre d’entrada: 1-2017-014444-1). 
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D’acord al punt novè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la 
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria de cicle de 
concerts de música de cobla. El punt segon de la resolució de la Junta de Govern 
ordena els sol·licitants que han quedat en llista d’espera i que han de permetre cobrir 
les possibles anul·lacions. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de 18 d’abril de 2017 va aprovar les al·legacions 
presentades per l'ajuntament de Cassà de la Selva, en relació amb l'error de la 
resolució de la convocatòria del cicle de concerts de música de cobla 2017, i va refer 
la llista d’espera amb la incorporació, en primer lloc, de l’ajuntament de Vall-llobrega. 
 
La Junta de Govern de 2 de maig va acceptar formalment la renúncia de l’Aj. de 
Tortellà i va adjudicar la subvenció a l’Aj. de Vall·llobrega, primer de la llista d’espera. 
 
La renúncia de l’Ajuntament de Vilaür és la segona anul·lació i, per tant, el segon 
ajuntament en llista d’espera és l’Ajuntament de Serra de Daró (exp. 2017/991).  
 
En data 1 de setembre de 2017, l’Ajuntament de Serra de Daró ha presentat una 
comunicació expressa de renúncia de la llista d’espera (Registre d’entrada: 1-2017-
014856-2), i, per tant, es passa al tercer ajuntament en llista d’espera que és 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva (exp. 2017/1062). 
 
Atès allò que disposa l´article 94 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 119.3 
i 128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Vilaür, 
amb NIF P1723600A, a la subvenció de 1.750,00 € concedida per la Junta de Govern 
del 21 de març de 2017, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim 
de concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de 
Cobla 2017, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de 
Música de Cobla  (exp. 2017/904), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient. 
 
SEGON. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida, 
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de MIL SET-CENTS 
CINQUANTA EUROS (1.750,00 €).  
 
TERCER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Serra de 
Daró, amb NIF P1720300A, a estar a la llista d’espera, tal i com es concretava en 
l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva 
per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2017, per a la realització 
d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla  (exp. 
2017/904), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient. 
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QUART. Adjudicar una subvenció a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva amb NIF 
P1710900J, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de 
Música de Cobla de 2017, d’acord al punt tercer de l’acord de Junta de Govern de 18 
d’abril de 2017. 
 
QUART. Disposar la despesa per import de MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS 
(1.750,00 €) a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 500/3340/46202. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als Ajuntaments de Vilaür, Serra de Daró i Maçanet 
de la Selva. 
 
6. JG949/000196/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques 
Catalanes per al finançament de la 1a edició Cicle Gaudí (exp. 2017/7366) 

 
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, amb seu a 
Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la 1a Edició 
del Cicle Gaudí_Circuit Estable de Cinema Català, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/7366). 
 
El Cicle Gaudí_Circuit estable de cinema català és un projecte creat el 2016 a la 
demarcació de Barcelona per apropar el cinema català al públic de casa nostra. El 
2017 vol arribar a tot el territori i es desenvolupa en 7 localitats de la demarcació de 
Girona (Besalú, Cadaqués, La Bisbal d’Empordà, Ribes de Freser, Salt, Sant Feliu de 
Guíxols i Santa Coloma de Farners) i programa cada mes (excepte juliol i agost) una 
sessió cinematogràfica d'una pel·lícula de producció catalana. L’objectiu és ampliar el 
públic pel cinema català i crear noves audiències que valorin i estimin el cinema fet a 
Catalunya. La voluntat és crear una programació periòdica i estable a diferents 
poblacions de Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els cicles i festivals de cinema. L’objectiu d’aquesta línia és 
garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts 
escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts 
escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la 
subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment 
regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes, amb seu a Barcelona, per al finançament del Cicle 
Gaudí_Circuit Estable de Cinema Català, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7366 Acadèmia de 
les Arts i les 
Ciències 
Cinematogràfiq
ues_Barcelona 

G64816515 Ia Edició 
Cicle Gaudí 

Des de 
l’abril al 15 
de 
novembre 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

17.000,00 € 17.000,00 € 6.000,00 € 35,3 % 17.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48048 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des de l’abril 
fins el dia 15 de novembre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes 
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. Pagament de la subvenció.  
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 6.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 35,3 %, 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’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 17.000,00 € corresponents a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Cicle Gaudí 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. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, 
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 
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de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
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consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, i els tercers 
relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a 
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la 
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació 
es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de 
les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques Catalanes, amb seu a Barcelona. 
 
7. JG949/000197/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament d'Amer per al finançament del Festival Sona 
Amer_2017 (exp. 2017/4116) 

 
L’Ajuntament d’Amer ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Sona Amer 2017 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/4116). 
 
El Festival Sona Amer és una programació de concerts, de la mà de destacats 
artistes i grups instrumentals, guanyadors dels més prestigiosos concursos nacionals i 
internacionals, per a la difusió de la cultura de la música i a la promoció del talent 
musical. A nivell de la comarca de la Selva és una bona oportunitat per crear aquest 
binomi de convivència i promoció de la música que ens apropa en l'àmbit social i 
cultural. També per consolidar l'espai del Casal del Monestir de Santa Maria d'Amer. 
 
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’Ajuntament d’Amer, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Amer per al finançament de 
l’organització del Festival Sona Amer 2017, que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/4116 Ajuntament 
d’Amer 

P1700700F Festival 
Sona Amer 
2017 

Fins al juny 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

14.357,01 € 14.357,01 € 1.180,00 € 8,22 % 14.357,01 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de MIL CENT VUITANTA 
EUROS, (1.1800,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46230 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins el mes de juny de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament d’Amer 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 1.180,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 8,22 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament d’Amer ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
14.357,01 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la 
Diputació de la documentació següent: 
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a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival Sona Amer 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. 
 
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’Ajuntament d’Amer presenti la documentació justificativa es procedirà 
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament d’Amer té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament d’Amer, 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 
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persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Amer. 
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8. JG949/000201/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Promediterrània per al finançament del Festival 
Mariner Terra de Mar 2017 (2017/6883) 

 
La Fundació Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni 
cultural, de Palamós, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Mariner Terra de Mar 2017 i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2017/6883). 
 
El Festival Mariner Terra de Mar 2017, que té lloc al port de Palamós i enguany 
celebra la 10a edició, és un festival totalment consolidat que s’ha convertit en el 
festival marítim de la Costa Brava i en un referent al Mediterrani. Amb aquesta 
activitat, d’ençà del 2004, Palamós ret un homenatge al mar i la seva gent. L’objectiu 
principal del Festival és potenciar l’activitat marítima i el seu coneixement des d’una 
perspectiva cultural i tradicional. 
 
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 la Fundació Promediterrània, 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 la Fundació Promediterrània per al finançament de 
l’organització del Festival Mariner Terra de Mar 2017, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6883 Fundació 
Promediterrània
,  de Palamós 

G17752635 Festival 
Mariner 
Terra de 
Mar  2017 

13 i 14 de 
maig de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

23.650,00 € 23.650,00€ 15.000,00 € 63,43 % 23.650,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS, 
(15.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48044 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és els dies 13 i 14 de maig de 
2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Fundació Promediterrània accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 15.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 63,43 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Promediterrània ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
23.650,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la 
Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival Mariner Terra de Mar 2017. 
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f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Fundació Promediterrània presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Promediterrània té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Promediterrània i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
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conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Promediterrània, amb seu a Palamós. 
 
9. JG949/000206/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Aprovació requeriment reintegrament 
interessos de demora subvenció per a la restauració del claustre del 
monestir de Sant Miquel de Fluvià (exp. 2016/2586). 

 
El centre gestor de Monuments va constatar que en la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, corresponent a la convocatòria de subvencions 
per a la restauració i conservació d’immobles de valor patrimonial de les comarques 
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gironines per a l’anualitat 2016, la resolució de la qual va ser aprovada per la Junta de 
Govern de data 31 de maig d’aquell any, l’existència d’incidències que motivaren l’inici 
del procediment de reintegrament parcial de la subvenció atorgada per a la 
restauració de l’antic claustre del monestir de Sant Miquel de Fluvià.  
 
La Junta de Govern del 18 de juliol va acordar iniciar el procediment de reintegrament 
parcial de la subvenció atorgada. Alhora, es va requerir a l’Ajuntament de Sant Miquel 
de Fluvià perquè presentés les al·legacions que considerés oportunes per a la seva 
defensa, en el termini de 15 dies a comptar des del dia de la recepció de la notificació 
de resolució de l’acord. Passats els 15 dies hàbils l’Ajuntament no presentà cap 
al·legació però, poc després, reintegrà l’import de la subvenció percebut per error, 
atès que no s’havia justificat correctament. No obstant això, no s’aportaren els 
interessos de demora. 
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen 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, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
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 que l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, juntament amb  el 
reintegrament parcial de la subvenció atorgada per a la restauració de l’antic claustre 
del monestir, ha d’aportar també els interessos de demora corresponents.  
 
SEGON. Requerir a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià el reintegrament d’aquests 
interessos de demora, procedents de la subvenció concedida i efectivament pagada 
el 27 d’abril de 2017, segons el detall següent: 
 

Beneficiari Aj. de Sant Miquel de Fluvià 

NIF P1718400C 

Concepte Subvenció per a la restauració del claustre 
del monestir de Sant Miquel de Fluvià 

Òrgan i data de concessió Junta de Govern, de data 31 de maig de 
2016 

Import líquid total abonat 28.000,00 € 

Import a reintegrat i ja retornat 2.632,98 € 

Interessos de demora 35,38 € 

Import total pendent de 
reintegrar 

35,38 € 
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TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència: 
 

a) Si la notificació de la resolució es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o 
si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
QUART. Establir que l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià ha d’ingressar l’import 
total a reintegrar que consta en el punt segon d’aquest acord, en el número de 
compte ES1121000002560201668489 del Banc de Sabadell. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià. 
 
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Tresoreria de la Diputació de Girona.  
 
10. JG949/000209/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa per al finançament de les activitats i funcionament de les 
càtedres constituïdes a la UdG (exp. 2017/4279) 

 
La Fundació Girona: Universitat i Futur, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de les activitats i funcionament de les càtedres constituïdes a la UdG, i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/4279). 
 
La Fundació Girona: Universitat i Futur, té com a objectiu l’organització de les 
activitats de les càtedres constituïdes a la UdG així com també d’algun observatori, 
amb la finalitat de promoure les relacions públiques i privades de Girona amb la 
Universitat, fomentar la creació de nous estudis i programes de recerca, la 
col·laboració en l’establiment i la gestió de centres d’investigació, el foment i la 
promoció de la internacionalització i la promoció d’estudis i publicacions. 

 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis superiors, dins les quals 
s’hi engloben les culturals de les càtedres. L’objectiu d’aquesta línia és la col·laboració 
amb les universitats amb implantació en el territori per al seu funcionament i la 
realització d’activitats en l’àmbit de la transferència de coneixement i l’extensió 
educativa superior. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Girona: Universitat i Futur, 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 
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887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Girona: Universitat i Futur, per al 
finançament del projecte d’organització d’activitats culturals i funcionament de la 
Fundació, que es detalla a continuació: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/4279 Fundació 
Girona: 
Universitat i 
Futur 

G17301094 Activitats 
culturals i 
funcioname
nt 

Fins al 30 
de 
novembre 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

100.040,00 
€ 

100.040,00 € 76.000,00 € 75,97 % 100.040,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETANTA SIS MIL EUROS, 
(76.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48002 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme fins al 30 de 
novembre de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
SISÈ. Pagament de la subvenció.  
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De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de CINQUANTA-TRES MIL 
DOS-CENTS EUROS (53.200,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% 
de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. 
 
Quan La Fundació Girona: Universitat i Futur, hagi presentat al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de VINT-I-DOS 
MIL VUIT-CENTS EUROS, (22.800,00 €), corresponents al 30% restant. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Girona: Universitat i Futur, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 100.040,00 € 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: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats culturals organitzades per la Fundació. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Fundació Girona: Universitat i Futur, 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 
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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. 
 
Abans del 28 de febrer del 2018, la Fundació Girona: Universitat i Futur presentarà la 
memòria de l’exercici 2017, detallant les activitats que han dut a terme les càtedres. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Girona: Universitat i Futur, té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 27

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Girona: Universitat i Futur, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
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i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 
raó de l’exercici de llurs càrrecs. 

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Girona: Universitat i Futur, amb seu a 
Girona. 
 
11. JG949/000215/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Puigcerdà per al funcionament del 
Conservatori de Música dels Pirineus (exp. 2017/7281) 

 
L’Ajuntament de Puigcerdà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del funcionament i activitats del Conservatori de Música dels Pirineus i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/7281). 
 
El Conservatori de Música dels Pirineus és l’únic Conservatori de música ubicat a 
l’àmbit territorial del Pirineu. S’hi imparteix el grau professional de música de 1r a 6è, 
amb diferents especialitats d’instrument i les activitats de conjunt són itinerants. El 
Conservatori de Música dels Pirineus té el reconeixement de la Generalitat de 
Catalunya des del mes de març de 2016. 
 
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’Ajuntament de Puigcerdà, 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 
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conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà per al finançament de 
l’organització del funcionament i activitats del Conservatori de Música dels Pirineus, 
que es detalla a continuació: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7281 Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D Funcioname
nt i 
activitats 
Conservator
i de Música 
dels 
Pirineus 

Fins al juny 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

25.481,93 € 25.481,93 € 10.000,00 € 39,24 % 25.481,93 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/46201 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins al mes de juny de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Puigcerdà accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
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aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 39,24 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Puigcerdà ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
25.481,93 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la 
Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats del Conservatori de Música dels Pirineus, amb seu a 
Puigcerdà. 
 

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Puigcerdà presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Puigcerdà té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
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g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Puigcerdà, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
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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’Ajuntament de Puigcerdà. 
 
12. JG949/000225/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la pròrroga per a la 
justificació de la subvenció nominativa a l'Ajuntament de Garrigàs per el V 
Mirador Photo Garrigàs (exp. 2017/842) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 7 de març de 2017, va aprovar la 
concessió d’una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Garrigàs per el V Mirador 
Photo Garrigàs 2017. 
 
Posteriorment el 30 de maig de 2017 es va aprovar per Junta de Govern de la 
Diputació de Girona una rectificació de l’aplicació pressupostària d’aquesta subvenció 
nominativa.  
 
En data 27 de setembre de 2017, La Sra. Pilar Bosch Bech, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Garrigàs, ha presentat una sol·licitud de pròrroga per a la justificació 
de la subvenció atorgada destinada al V Mirador Photo Garrigàs 2017. 
 
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. 
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Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge, 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 Garrigàs, amb NIF P1708100A, una pròrroga 
fins el 2 de novembre de 2017 per a la justificació de la subvenció del V Mirador 
Photo Garrigàs 2017. 
 
SEGON. Aquesta pròrroga no altera cap altra condició de les establertes en la 
resolució de 7 de març de 2017. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Garrigàs.  
 
13. JG949/000199/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació FANJAC_Fundació per a l'Ajuda a Nens i Joves 
d'Altes Capacitats per al finançament del Projecte extracurricular La Màgia 
(exp. 2017/6129) 

 
La Fundació per a l’Ajuda a Nens i Joves d’Altes Capacitats, Fanjac, amb seu a 
Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Projecte 
extracurricular 2017, La màgia, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/6129). 
 
L’activitat principal de la Fanjac és donar suport als infants amb altes capacitats i les 
seves famílies, que es troben en una situació de desconeixement i desorientació que 
pot desembocar en un possible malestar del nen i la seva família i en un possible 
fracàs escolar. 
 
El projecte extracurricular per a nens i nenes amb altes capacitats és un projecte 
pioner i singular a Catalunya que té per objectiu bàsic contribuir al benestar dels 
infants amb altes capacitats i al de les seves famílies. Mitjançant un projecte 
d’enriquiment es treballen la millora d’aspectes socials i emocionals, la motivació i la 
creativitat.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és 
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base del 
creixement cultural i social de la ciutadania. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fanjac de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fanjac per al finançament del Projecte 
extracurricular 2017, La màgia, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6129 Fundació 
Fanjac 

G63858294 Projecte 
extracurricu
lar La màgia

Des de l’1 
de gener 
fins al 31 de 
juliol de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

26.500,00 € 26.500,00 € 8.000,00 € 30,19 % 26.500,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUIT MIL EUROS, (8.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48046 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del dia 1 de gener fins el 
dia 31 de juliol de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Fanjac 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 8.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 30,19 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fanjac ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 26.500,00 € 
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació 
de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Projecte extracurricular: La màgia. 
 

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Fanjac 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 
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fanjac té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fanjac, 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 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
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CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fanjac, amb seu a Barcelona. 
 
14. JG949/000202/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Universitat Catalana d'Estiu per al finançament 
de la XLIX Universitat Catalana d'Estiu (2017/5858). 

 
La Fundació Universitat Catalana d’Estiu, amb seu a Barcelona, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de la XLIX Universitat Catalana d'Estiu i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2017/5858). 
 
L’activitat principal de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu és l’organització de 
l’edició que cada any, d’ençà de 1969, se celebra de la Universitat Catalana d’Estiu a 
la localitat nord-catalana de Prada de Conflent. La missió de la Fundació Universitat 
Catalana d’Estiu és promoure les actuacions fora del marc oficial per tal de contribuir a 
vitalitzar alguns aspectes del pensament català sobre els problemes contemporanis i 
això complementat com a punt d’encontre dels intel·lectuals de tots els Països 
Catalans, que vol sumar el seu nivell universitari el seu caràcter popular. És a dir, un 
fòrum independent, destacat pel seu esperit crític i la profunditat de les anàlisis que 
s’hi duen a terme desinteressadament. No solament tot el professorat de les 
Universitats de tots els Països Catalans, sinó també tots els intel·lectuals de totes 
aquestes procedències, troben a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu canals de 
comunicació i d’expressió, que sense aquella, no existirien. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis superiors. L’objectiu 
d’aquesta línia és fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional 
superior. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 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 la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, per al 
finançament de la XLIX Universitat Catalana d'Estiu , que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5858 Fundació 
Universitat 
Catalana 
d’Estiu 

G60945664 XLIX 
Universitat 
Catalana 
d'Estiu 

Agost de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

285.235,00 
€ 

285.235,00 € 6.000,00 € 2,10% 285.235,00 € 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48045 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça el mes 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 la Fundació Universitat Catalana d’Estiu accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades 
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 6.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 2,10 %, 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.  
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La Fundació Universitat Catalana d’Estiu ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 285.235 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats de la Universitat Catalana d’Estiu. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Fundació Universitat Catalana d’Estiu 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. 
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El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Universitat Catalana d’Estiu, té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 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, 
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obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, amb seu a 
Barcelona. 
 
15. JG949/000198/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Festival Còmic per al finançament de la 10a 
edició del Festival Còmic (exp. 2017/6980) 

 
L’Associació Festival Còmic, de Sant Pere Pescador, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de la 10a edició del Festival Còmic i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/6980). 
 
El Festival Còmic, que enguany arriba a la seva 10a edició, és una proposta eclèctica 
que presenta un programa a cavall entre el cabaret i l’experimentació. Combina 
propostes de llarga trajectòria amb propostes emergents, propostes internacionals 
amb propostes locals, per oferir una programació escènica no habitual a la zona i 
esdevenir un aparador d’allò inclassificable: bufons, mims, poetes, pallassos... A 
banda, té una vessant social i ofereix als barris de la perifèria de Figueres tallers i 
activitats que giren al voltant de l’humor com a teràpia. 
 
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. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri 
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com 
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Festival Còmic, de Sant Pere 
Pescador, 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’Associació Festival Còmic, de Sant Pere 
Pescador, per al finançament de la 10a edició del Festival Còmic, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6980 Associació G55287148 10a edició Del 13 al 27 
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Festival 
Còmic_Sant 
Pere Pescador 

Festival 
Còmic 

de juny de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

130.000,00 € 130.000,00 € 7.250,00 € 5,58 % 130.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA EUROS (7.250,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/48042 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del dia 13 de juny fins 
al 27 de juny de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
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’Associació Festival Còmic, 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 7.250,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 5,58 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Festival Còmic ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
130.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la 
Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
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b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival Còmic. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Associació Festival Còmic presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Associació Festival Còmic té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Festival Còmic 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 
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contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.  
 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Festival Còmic, amb seu a Sant Pere 
Pescador. 
 
16. JG949/000200/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Privada Palau per al finançament de les 
Exposicions i activitats de l'Any Palau i Fabre (exp. 2017/6882). 
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La Fundació Privada Palau, amb seu a Caldes d’Estrac, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de les exposicions i activitats de l’Any Palau i Fabre i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/6882). 
 
Josep Palau i Fabre (1917-2008), poeta, dramaturg, assagista, narrador, traductor, 
crític, i un dels principals experts mundials en Picasso, és un dels més grans 
escriptors catalans de la segona meitat del segle XX. Enguany la Fundació vol 
celebrar el centenari del seu naixement. El centenari del naixement de Josep Palau i 
Fabre se centrarà en cinc àmbits temàtics i complementaris per donar una visió 
completa i complexa de la seva obra i del seu llegat. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvenció específica per al patrimoni artístic i literari. L’objectiu d’aquesta 
línia és augmentar la sensibilitat entorn a l’art i la literatura, mitjançant accions de 
creació de nous públics.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Privada Palau, 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 la Fundació Privada Palau per al finançament de 
l’organització de les exposicions i activitats de l’Any Palau i Fabre, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6882 Fundació 
Privada Palau, 
de Caldes 
d’Estrac 

G62923032 Exposicions 
i activitats 
de l’Any 
Palau i 
Fabre 

Fins al 15 
de 
novembre 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

74.000,00 € 74.000,00€ 10.000,00 € 13,51 % 74.000,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48043 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins el dia 15 de novembre de 
2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Fundació Privada Palau accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 13,51 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Privada Palau ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
74.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la 
Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les exposicions i activitats de l’Any Palau i Fabre. 
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Fundació Privada Palau presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, 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 
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dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Privada Palau té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Privada Palau i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Palau, amb seu a Caldes 
d’Estrac. 
 
17. JG949/000204/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa de la Universitat de Girona_ASFU Seguim fent UdG per al 
finançament de les activitats de formació (exp. 2017/6457) 

 
La Universitat de Girona, ASFU Seguim fent UdG, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de les activitats de formació i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2017/6457). 
 
L’ASFU Seguim fent UdG són una agrupació de la Universitat de Girona, formada 
pels jubilats, PDI i PAS que estan fent activitats pels jubilats de la Universitat i que 
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està oberta a la ciutadania. Ofereix activitats de formació com: llenguatge musical, 
escacs, pintura i aquarel·la, català, informàtica, fotografia... 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis superiors. L’objectiu 
d’aquesta línia és fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional 
superior. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Universitat de Girona_ASFU, 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 la Universitat de Girona_ASFU, per al finançament 
de les activitats de formació, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/6457 Universitat de 
Girona_ASFU 

Q6750002E Activitats 
de formació 

De gener a 
octubre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 100 % 7.500,00 € 
 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL CINC-CENTS 
EUROS, (7.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48047 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del mes de gener fins 
el mes d’octubre de 2017.  
 
QUART. Compatibilitat.  
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La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Universitat de Girona_ASFU 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 7.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 100 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Universitat de Girona_ASFU ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 7.500 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la 
Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats de formació. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
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encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Universitat de Girona presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Universitat de Girona_ASFU, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Universitat de Girona_ASFU, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció 
o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer 
que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix 
l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La 
negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 58

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona_ASFU. 
 
18. JG949/000214/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa al Consorci Transfronterer Puigcerdà - Bourg-Madame per al 
Festival Transfronterer Puigcerdà - Bourg-Madame (exp. 2017/5985) 

 
El consorci Transfronterer Puigcerdà – Bourg-Madame, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival Transfronterer 2017 i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/5985). 
 
El Festival Transfronterer ha arribat enguany a la 3a edició i està centrat especialment 
en les arts escèniques i la música, amb representacions de teatre i música en viu, tot i 
que també hi tenen cabuda altres disciplines artístiques, com la dansa. En aquesta 
edició es fa una aposta per un festival més popular, transversal des del punt de vista 
de públics i continguts, amb l’accent posat en la promoció de la cultura catalana i de 
grups i intèrprets catalans.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Consorci Transfronterer Puigcerdà – 
Bourg_Madame 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 al Consorci Transfronterer Puigcerdà – Bourg-
Madame, per al finançament del Festival Transfronterer 2017, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5985 Consorci 
Transfronterer 
Puigcerdà – 
Bourg-Madame 

P1700111F Festival 
Transfronte
rer 2017 

De l’1 de 
juliol a l’11 
de setembre 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

50.055,00 € 50.055,00 € 25.000,00 € 49,95 % 50.055,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS 
(25.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46703 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de juliol a l’11 de 
setembre  de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que el Consorci Transfronterer 
Puigcerdà – Bourg-Madame, accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
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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 25.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 49,95 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè 
d’aquest acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació. El Consorci Transfronterer Puigcerdà – Bourg-Madame 
ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 50.055,00 € corresponents a 
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la 
documentació següent: 
 

a) Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat);  

b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival Transfronterer. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable.  
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt el Consorci Transfronterer presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. El Consorci Transfronterer, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El Consorci Transfronterer i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord al Consorci Transfronterer, amb seu a Puigcerdà. 
 
19. JG949/000217/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Musical Escampillem per al finançament del 
Festival Undàrius 2017 (exp. 2017/7791) 

 
L’Associació Musical Escampillem, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del Festival de Cultural Popular i Tradicional de Girona, “Undàrius”, 
i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/7791). 
 
El Festival “Undàrius”, és el festival de cultura popular i tradicional de Girona que es 
va començar a desenvolupar el 2002, dins la Universitat Catalana d’Estiu. 
L’Associació Escampillem enguany, seguin el projecte cultural que s’han marcat volen 
fer un salt en la pluridiscipinarietat amb la incorporació de més registres nous de la 
cultura popular i, com a conseqüència, amb la implicació d’entitats de Girona i 
comarques per tal que el projecte s’estengui geogràficament i internacionalment. 
 
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. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri 
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com 
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Musical Escampillem, 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:  
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PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Musical Escampillem, de Girona, per al 
finançament del Festival de Cultura Popular i Tradicional, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7791 Associació 
Musical 
Escampillem_G
irona 

G17544735 Festival 
Undàrius 

Del 29 de 
juny al 2 de 
juliol 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

40.000,00 € 40.000,00 € 12.500,00 € 31,25 % 40.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL CINC-CENTS 
EUROS (12.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48050 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del dia 29 de juny fins 
al 2 de juliol de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació Musical Escampillem, 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 12.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 31,25 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
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El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Musical Escampillem ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 40.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival Undàris de Girona. 

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

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Associació Musical Escampillem 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 
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novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Associació Musical Escampillem té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
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L’Associació Musical Escampillem i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Musical Escampillem, amb seu a 
Girona. 
 
20. JG949/000218/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya per al 
finançament del Festival Ethno Catalonia (exp. 2017/7792) 

 
Joventuts Musicals de Catalunya, amb seu a Banyoles, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival “Ethno Catalonia 2017”, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/7792). 
 
El Festival folk internacional Ethno Catalonia 2017, està adreçat a músics d’arreu del 
món, que treballen en la producció d’una creació professional única, compartint les 
seves respectives tradicions musicals. Aquest projecte es caracteritza en 
l’aprenentatge democràtic basat en la igualtat. Els joves ensenyen i comparteixen 
entre ells la música i la cultura del seu país i aposta pels valors del diàleg intercultural.  
 
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. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri 
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com 
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Joventuts Musicals de Catalunya, 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:  
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PRIMER. Concedir la subvenció a Joventuts Musicals de Catalunya, amb seu a 
Banyoles, per al finançament del Festival de Folk “Ethno Catalonia 2017, que es 
detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7792 Joventuts 
Musicals de 
Catalunya_Ban
yoles 

G58218595 Festival 
Ethno 
Catalonia 
2017 

Del 7 al 17 
de juliol de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

24.000,00 € 24.000,00 € 5.000,00 € 20,83 %  24.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS (5.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48051 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del dia 7 al 17 de juliol 
de 2017.  
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que Joventuts Musicals de Catalunya, accepta la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 5.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 20,83 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
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SETÈ. Règim de justificació.  
Joventuts Musicals de Catalunya, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 24.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival Ethno Catalonia 2017. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 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 Joventuts Musicals de Catalunya presenti la documentació justificativa 
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, 
amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. Joventuts Musicals de Catalunya té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
Joventuts Musicals de Catalunya 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 
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novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries.  
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En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a Joventuts Musicals de Catalunya, amb seu a 
Banyoles. 
 
21. JG949/000219/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l'OSIC, la Diputació de 
Girona i la Fundació Casa de Cultura per al finançament de la XIIa Edició 
del Festival Internacional de Teatre Amateur_FITAG (2017/7994). 

 
La Diputació de Girona, mitjançant la base 36ena d’execució del pressupost, realitza 
la seva aportació als ens dependents, dins dels quals hi ha la Fundació Casa de la 
Cultura. 
 
Un els projectes més interessants, en l’àmbit de la promoció de la creativitat cultural, 
participació ciutadana i accés a la cultura i difusió de les arts a nivell internacional és 
el Festival Internacional de Teatre Amateur (2017/7994). 
 
Amb aquest Festival es promou que les companyies no professionals del territori 
tinguin un espai d’exhibició de les seves obres, a la vegada que se’ls facilita el 
contacte amb altres companyies d’arreu del món amb què comparteixen inquietuds. 
 
A banda de la part professional, el FITAG posa de relleu a la ciutat de Girona la 
necessitat de donar veu i oportunitats a totes aquelles formacions que no essent 
professionals treballen en l’àmbit de les arts escèniques al llarg de l’any. 
 
És interès compartit per les parts mantenir la col·laboració interadministrativa per 
l'anualitat 2017. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre la 
Diputació de Girona, el departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, 
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i la Fundació Casa de Cultura de Girona per 
al finançament de la XVIIa Edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de 
Girona (FITAG), l’any 2017, el text del qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE 
GIRONA PER AL FINANÇAMENT DE LA XVIIa EDICIÓ DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRE AMATEUR DE GIRONA (FITAG) L’ANY 2017 
O a Barcelona o a Girona, 
REUNITS: 
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D’una banda, I'Hble. Sr. Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 
De l’altra, la Sra. M. Dolors Portús i Vinyeta, presidenta del Consell d’Administració de 
l’Oficina  de Suport a la Iniciativa Cultural, 
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, assistit 
pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.  
I de l’altra, el Sr. Albert Piñeira i Brosel, vicepresident (p.d.), de la Fundació Casa de 
Cultura de Girona, assistit pel Sr. Miquel Àngel Villacampa i Ester, secretari de la 
Fundació Casa de Cultura de Girona. 
ACTUEN: 
El primer, com a titular del departament competent en matèria de cultura, d’acord amb 
el previst a l’article 7.4 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
El segon, en representació de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, en virtut de 
les atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels seus Estatuts. 
El tercer, en representació de la Diputació de Girona, d'acord amb el que estableix 
l’article 34 b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 
l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, expressament per a l’atorgament 
d’aquest acte, l'article 61.1 i l’11 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
El quart, en representació de la Fundació Casa de Cultura de Girona, inscrita el dia 21 
de setembre de 2004 amb el núm. 2020 del Registre de Fundacions del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposen els articles 9, 
14 d) i 19 dels seus Estatuts, publicats íntegrament al BOP de Girona per edicte de 19 
de maig de 2015 (BOP de Girona núm.  97, de 21 de maig de 2015) facultat per 
aquest acte per acord de la Junta Rectora de data de 7 de juny de 2016. 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i   
EXPOSEN: 
I. La Fundació Casa de la Cultura de Girona, ens del sector públic de la Diputació de 
Girona, seguint els seus objectius fundacionals, promou cada any la celebració del 
Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, que acull companyies locals, 
nacionals i internacionals a la ciutat de Girona durant la darrera setmana d’agost i té 
la voluntat d’estendre aquesta manifestació artística al conjunt de la demarcació. La 
XVIIa Edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) se 
celebrarà en aquesta població entre el 29 d'agost i el 2 de setembre de 2017 
inclusivament. 
II. Les comarques gironines tenen una riquesa patrimonial extraordinària, reconeguda 
arreu del món. En aquest àmbit, el FITAG fa arribar el teatre amateur a tot el territori, i 
permet establir  vincles i diàlegs que possibiliten el contacte entre diferents cultures i 
que generen lligams que es desenvolupen en benefici de l’enriquiment cultural de la 
demarcació. 
III. La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de 
les comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, 
les arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el 
foment d’iniciatives culturals.  
IV. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, té com objectiu bàsic 
donar compliment a les polítiques públiques que es desprenen de l’article 2 de la Llei 
2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l'associacionisme cultural, d’acord amb el qual la cultura popular i tradicional inclou al 
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conjunt de manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les 
festes i els costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les 
tradicions festives, les creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i totes les 
altres manifestacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats 
tendents a difondre-les arreu del territori i a tots els ciutadans. D’altra banda ha 
d’impulsar l’oferta d’activitats d’arts escèniques amateurs i la cooperació cultural amb 
l’administració local. 
V. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona tenen una llarga trajectòria de 
col·laboració en matèria cultural que ha estat, fins ara, referència per coordinar les 
polítiques culturals en el territori.  
VI. La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres crea l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural com a entitat de dret públic subjecte al dret privat 
adscrita al Departament de Cultura, amb l’objecte de concentrar les iniciatives de 
suport i foment del Departament de Cultura i de les entitats adscrites, excepte l’Institut 
Català de les Empreses Culturals. 
VII. En compliment del que disposa l’article 7.3 b i k) del Decret 7/2012, de 10 de 
gener, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el 
Consell d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de 
Cultura de l’Administració de la Generalitat va aprovar aquest conveni en sessió de 
{....}.  
VIII. La Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar la minuta d’aquest 
conveni en sessió de {...}.  
 
En conseqüència les parts acorden ordenar la col·laboració mitjançant aquest conveni 
d'acord amb els següents  
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
L’objecte del conveni és regular la col·laboració entre el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d’ara 
endavant OSIC), la Diputació de Girona i Fundació Casa de Cultura de Girona, en el 
finançament de les despeses derivades de l’organització i el funcionament de la XVIIa 
Edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) que es durà a 
terme entre el 29 d’agost i el 2 de setembre de 2017, d’acord amb el projecte i el 
pressupost detallat presentat amb la sol·licitud, i que s’adjunten en annex I i II 
d’aquest conveni. 
Segon. Activitats de la Fundació Casa de Cultura de Girona 
D’acord amb l’objecte d’aquest conveni, la Fundació Casa de Cultura de Girona 
establirà les bases de participació i selecció dels grups que estiguin interessats amb 
el corresponent espectacle teatral no professional, a la XVIIa Edició del FITAG, així 
com també es farà càrrec de la difusió i l’organització del Festival.  
Tercer. Finançament 
1. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’OSIC, i la 
Diputació de Girona, d’acord amb els àmbits competencials respectius, es 
comprometen a col·laborar econòmicament en el finançament de l’organització i 
funcionament de la XVIIa Edició del FITAG. Amb aquesta finalitat, les dues 
administracions públiques concedeixen a la Fundació Casa de Cultura de Girona la 
subvenció exclosa de concurrència pública que es financia de la manera següent: 
a. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’OSIC, 
concedeix una subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Casa de 
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Cultura de Girona per un import total de vint mil euros (20.000,00 euros) amb càrrec a 
la partida 7495D/460000105/4441/0000 del pressupost vigent de l’OSIC. 
b. La Diputació de Girona concedeix una subvenció exclosa de concurrència pública a 
la Fundació Casa de Cultura de Girona per un import total de setanta mil euros 
(70.000,00 euros) amb càrrec a la partida 500/3340/48002 del pressupost vigent 
d’aquesta corporació local. 
2. L’aportació econòmica total al finançament de l’organització i funcionament de la 
XVIIa edició del FITAG és, doncs, de noranta mil euros (90.000,00 euros) entre el 
Departament de Cultura i la Diputació de Girona, repartida de la manera següent: 

Departament de Cultura      20.000,00 € 
Diputació de Girona      70.000,00 € 
Total      90.000,00 € 

Quart. Forma de pagament 
1. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’OSIC 
iniciarà el tràmit del pagament de la totalitat de l’import de la subvenció indicada en el 
pacte anterior un cop la Fundació Casa de Cultura de Girona hagi justificat la 
realització de la totalitat del projecte subvencionat d’acord amb el que disposa el 
pacte cinquè d’aquest conveni. 
Prèviament al reconeixement de l’obligació del pagament, l’OSIC comprovarà d’ofici 
que el beneficiari estigui al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. La signatura de la sol·licitud d’ajut pel beneficiari implica l’autorització per fer-
ne la comprovació 
2. La Diputació de Girona aportarà la seva part mitjançant la corresponent ordre de 
transferència a ens dependents, d’acord amb la 36a base d’execució del pressupost 
vigent de la Diputació de Girona. 

Cinquè. Justificació  

La Fundació Casa de Cultura de Girona justificarà la correcta aplicació de la 
subvenció mitjançant la presentació a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i a la 
Diputació de Girona d’un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, 
abans de 28 de febrer de 2018, que haurà d’incloure: 
1)  Una memòria explicativa del projecte que justifiqui el compliment de les condicions 

exigides amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
2)  Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost de les activitats 

realitzades, mitjançant el formulari, si n’hi ha, o segons les pautes del model, que 
inclogui: 

a) Relació classificada de les despeses de la totalitat de l’activitat subvencionada, 
amb indicació del creditor i del número d’identificació fiscal, el número de 
factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, la data 
d’emissió, l’import i la data de pagament o venciment.  

b) Justificants de la totalitat de la despesa del projecte subvencionat: factures o 
altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil i, si escau, 
documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en 
el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de 
l’import per part del creditor. 

 Requisits sobre les factures: 
Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits 
que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, 
aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de 
l’operació ha d’aportar informació suficient sobre el concepte i el període 
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objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa 
amb l’actuació objecte de l’ajut. Si el concepte de la factura no és prou 
explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra 
documentació justificativa. En tot cas s’ha de poder verificar el preu unitari de 
l’operació.  
En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l’IVA, és 
obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és 
d’aplicació l’exempció d’acord amb l’article 6.1.j del Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació. 
Requisits sobre els comprovants de pagament: 

Els documents acreditatius del pagament han d’indicar, a més de tot allò que 
s’estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació: 

 La identificació del beneficiari i l’ordenant del pagament. L’ordenant ha 
de ser el beneficiari de l’ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i la 
denominació social. 

 El concepte en què s’ordena el pagament i remissió al número o 
números de factura a què correspon. Si el document de pagament no 
fa referència a les factures, ha d’anar acompanyat de la documentació 
complementària que permeti verificar la correspondència entre 
despesa i pagament. 

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o 
similars, l’entitat ha d’aportar còpia del document i còpia de l’extracte bancari 
que acredita el càrrec. En el cas que l’efecte mercantil amb què s’efectuï el 
pagament estigui garantit per una entitat financera o companyia 
d’assegurances, només s’ha d’aportar còpia del document. 
No s’admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s’incompleixen 
les limitacions d’aquest tipus de pagament establertes en l’article 7 de la Llei 
7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i 
pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació 
de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.  
Els pagaments en efectiu s’han de justificar mitjançant els rebuts signats i 
segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el 
pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el 
nom i el NIF. 
Si en el termini esmentat per a presentar la justificació no es disposa de la 
documentació acreditativa del pagament perquè no s’ha produït el venciment 
del termini de pagament de la factura corresponent, aquesta es pot presentar 
en el termini addicional de tres mesos posteriors al termini de justificació 
establert en el pacte cinquè. 
b.1) La justificació de les despeses de personal ha de constar, com a regla 
general i en funció de les característiques de l’activitat objecte de l’ajut, de la 
documentació següent: 

b.1.1) Contractes de treball i nòmines imputades a l’activitat objecte de 
l’ajut.  
b.1.2) Document signat pel representant legal de l’entitat beneficiària, 
mitjançant el formulari, si n’hi ha, que detalli, per a tota la relació de 
persones de les quals s’han presentat nòmines, amb indicació del mes 
de la nòmina, la data d’abonament, el nom del treballador, el número 
d’identificació fiscal, el concepte, el percentatge de dedicació exclusiva 
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a l’activitat i import líquid de la nòmina (una vegada calculat el 
percentatge). 
El cost salarial subvencionable inclou el salari brut i les despeses 
socials a càrrec de l’empresa. 
b.1.3) Per justificar el pagament efectiu de les nòmines, cal aportar: 
Transferència bancària que identifiqui el destinatari, l’import i la data. 
No és vàlida l’ordre de pagament, sinó el justificant bancari o un 
certificat de l’entitat financera on figuri la informació. 
Si els justificants de pagament són globals, s’ha de presentar el 
desglossament per treballador amb indicació del número de remesa, la 
data, el nom del treballador i la nòmina pagada i l’import. 
L’entitat beneficiària també pot aportar documentació del seu sistema 
comptable que permeti identificar que els pagaments s’inclouen en la 
remesa. 
b.1.4) Per justificar el pagament de la Seguretat Social, l’entitat 
beneficiària ha d’aportar els documents TC1 i TC2 amb el segell de 
compensació o el pagament efectiu de l’entitat financera corresponent. 
Si s’utilitza el sistema de remissió electrònica de documents, el 
pagament s’ha de justificar: 
En cas de domiciliació bancària, mitjançant el càrrec en el compte 
corresponent. 
Si el pagament s’efectua a través d’una entitat financera, mitjançant el 
rebut de liquidació de cotitzacions segellat o validat mecànicament per 
l’entitat financera. 
Si s’utilitzen altres vies de pagament, mitjançant el rebut de liquidació 
de cotitzacions i el justificant bancari de pagament. 
En el cas que l’empresa tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat 
Social per ajornar el pagament de les quotes, aquestes no es poden 
imputar a la justificació econòmica de l’ajut si no han estat pagades. 
b.1.5) Per justificar les retencions i l’ingrés a compte de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques (IRPF), l’entitat ha d’aportar: 
Model trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de 
l’IRPF del període de desenvolupament de l’activitat objecte de l’ajut. 
Model de resum anual de retencions i ingressos a compte. 
Si a la data de la justificació no es disposa del model de resum anual 
de retencions i ingressos a compte, s’haurà de completar la informació 
dels models trimestrals mitjançant una relació on consti el nom i els 
cognoms, el NIF i l’import de les retencions de cadascun dels 
treballadors imputats a l’activitat objecte de l’ajut. Aquesta relació 
haurà d’estar segellada i signada pel representant legal de l’entitat 
beneficiària.    

b.2) Per a la justificació de despeses d’arrendament de serveis de 
professionals independents, cal presentar el contracte o un altre document 
que determini el servei a prestar i la remuneració, segons les tarifes 
corporatives corresponents; la factura, i el comprovant de pagament.  

c) Relació detallada d'altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que 
hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva 
procedència. Quan els justificant de les despeses s’imputin parcialment a 
altres subvencions o ajuts, cal indicar la quantia exacta o el percentatge 
imputat a cadascuna, amb indicació del òrgans concedents. 
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d) Quadre comparatiu del pressupost tant d’ingressos com de despeses per 
partides, aprovat i executat, en què s’indiquin i, si escau, es motivin les 
desviacions que hi ha hagut respecte al pressupost inicial. 

e) Declaració justificativa, si escau, conforme les despeses indirectes o generals 
incloses en el compte justificatiu són imputables a l’activitat objecte de l’ajut en 
un percentatge màxim del 10% del pressupost subvencionable, indicant els 
criteris de repartiment d’aquestes despeses incorporades en la relació prevista 
en l'apartat a). 
S’entenen per despeses indirectes o generals aquelles despeses comunes als 
diferents serveis o activitats que té el beneficiari, com ara despeses de 
personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material 
d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres de 
característiques similars.  

f) Documentació justificativa, si escau, quan l’import de la despesa 
subvencionable iguali o superi els 50.000,00 euros sense incloure l’IVA, en 
cas d’obres, o els 18.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de 
subministrament o prestació de serveis, conforme s’han sol·licitat com a mínim 
tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contracció del 
compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del 
bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un 
nombre d’entitats suficient que els realitzin, prestin o subministrin, o que la 
despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de l’ajut.  

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, 
s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar 
expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa. 

g)  Si és procedent, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de 
romanents no aplicats així com dels interessos que se’n derivin. 

3)  Documentació acreditativa de la utilització del logotip del Departament de Cultura 
en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada, si escau. 

Sisè. Obligacions de la Fundació Casa de Cultura de Girona 

A més del compte justificatiu estipulat en el pacte anterior, la Fundació Casa de 
Cultura de Girona, mitjançant la signatura d’aquest conveni i en relació amb el 
projecte subvencionat, assumeix dur a terme les activitats i iniciatives previstes al 
pacte primer i segon d’aquest conveni, que fonamenten la concessió de les 
subvencions excloses de concurrència pública. 
El beneficiari ha de comunicar, per escrit i de manera degudament motivada, a l’OSIC 
i a la Diputació de Girona qualsevol modificació substancial del projecte que suposi un 
canvi en els conceptes del pressupost inicial, per tal que en valorin la seva 
acceptació. 
La no comunicació o no acceptació expressa de qualsevol modificació substancial del 
projecte pot donar lloc a la revocació total o parcial de les subvencions concedides, 
segons la seva incidència en el projecte i en el pressupost global de l’activitat. 
Pel que fa a la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant l’OSIC, la despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat 
objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de l’ajut 
és del 50% del cost de l’activitat. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta 
la revocació total de l’ajut atorgat. 
Si l’ens beneficiari fa la totalitat de les activitats del projecte subvencionat, però el cost 
final és inferior al cost pressupostat, amb un decrement superior al 20% del 
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pressupost de l’activitat, es procedirà al reajustament de l’import concedit mitjançant 
la signatura d’una addenda al conveni, sempre que aquest continuï vigent.  
La Fundació Casa de Cultura de Girona proporcionarà en tot moment la informació 
que li sigui requerida pel Departament de Cultura, l’OSIC o per la Diputació de Girona 
respecte de la subvenció concedida i haurà de sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i control per part de l’OSIC, el Departament de Cultura, la Diputació de 
Girona, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació de 
Girona, la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la 
normativa aplicable. 

La Casa de Cultura de Girona es compromet a adequar la seva activitat als principis 
ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 
d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 

-  Facilitar la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li 
sigui requerida d’acord amb la normativa vigent i concretament, d’acord amb l’art. 
15.2, el beneficiari ha de comunicar a l’OSIC i a la Diputació de Girona, mitjançant 
declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 
direcció o administració, per tal que aquestes, un cop concedida la subvenció, les 
faci públiques. 

- Comunicar les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de 
les què tingui coneixement que afectin, directament o indirectament, a la present 
subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida.  

Setè. Publicitat i difusió 

En tots els materials i intervencions relacionats amb la comunicació i publicitat general 
de les activitats previstes en aquest conveni, hi constarà la col·laboració del 
Departament de Cultura. A més del seu logotip, s'haurà d'incloure l'expressió “amb el 
suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya”. 
La Fundació Casa de Cultura de Girona també haurà de fer constar als materials de 
difusió el suport de la Diputació de Girona d'acord amb la normativa d'ús del logotip 
de la institució. 
Els actes de presentació pública del projecte i qualsevol acte públic que tingui a veure 
amb el projecte subvencionat en el present conveni, seran comunicats al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Girona, que 
decidiran si escau assistir-hi. 

Vuitè. Vigència 

Aquest conveni serà vigent des del moment de  la seva signatura fins al 31 de març 
de 2018. 

Novè. Causes de revocació 
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L’Oficina de suport a la Iniciativa Cultural i la Diputació de Girona podran procedir a la 
revocació total o parcial de la subvenció concedida en aquest conveni en els supòsits 
següents: 
1.  Incompliment per part del beneficiari de l’obligació de justificació o de les restants 

obligacions que preveu aquest conveni. 
2. Incompliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció. 
3. Altres causes de revocació previstes a la normativa vigent. 

Desè. Causes d’extinció 

Son causes d’extinció del conveni: 
- La realització dels seu objecte, o el transcurs de la vigència d’aquest conveni. 
- El mutu acord entre les parts. 
- L’incompliment greu i reiterat per qualsevol de les parts d’alguna de les 

estipulacions essencials del conveni. 
- Qualsevol altra que prevegi la normativa d’aplicació. 

Onzè. Jurisdicció 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni de col·laboració seran de coneixement i competència de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
I perquè així consti, les parts signen el present document, per quadruplicat i a un sol 
efecte en el lloc i la data consignats a l’encapçalament.” 
 
SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni 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. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al cap de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni, a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de 
Catalunya i a la Fundació Casa de la Cultura amb indicació dels recursos procedents. 
 
22. JG949/000220/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per al finançament del 
Concert de Nadal en reconeixement al compositor Narcís Costa 
(2017/7968). 

 
L’ajuntament de Sant Jordi Desvalls, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del Concert de Nadal en reconeixement pòstum al compositor Narcís 
Costa i Horts 2017 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/7968). 
 
L’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, va organitzar la celebració d’un concert de 
Nadal amb la Cobla Ciutat Girona, amb reconeixement pòstum al compositor local 
Narcís Costa i Horts. Aquest compositor que es va haver d’exiliar a Mèxic amb motiu 
de la guerra civil, ha estat un personatge il·lustre en el món de la música, compositor 
extraordinari, que es va marcar un camí d’allò més singular, sobretot en la seva etapa 
mexicana que a més de composar va fer amistat amb el cèlebre Pau Casals i la 
direcció de l’Orfeó Català que deixaren profundes emprentes, les quals han merescut 
el reconeixement del seu municipi de naixement. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els concerts musicals. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, 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’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per al 
finançament de l’organització del Concert de Nadal en reconeixement al compositor 
Narcís Costa i Horts, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7968 Ajuntament de 
Sant Jordi 
Desvalls 

P1717600I Concert de 
Nadal 

23 de 
desembre 
de 2016 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

2.872,80 € 2.872,80 € 1.500,00 € 52,21 % 2.872,80 € 
 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de MIL CINC-CENTS EUROS 
(1.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46232 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada va ser el 23 de desembre de 2016. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls 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 1.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 52,21 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 2.872,80 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Concert de Nadal. 
 

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
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Tan bon punt l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 86

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

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.  

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. 
 
23. JG949/000221/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa al Consell Comarcal del Pla de l'Estany per al finançament del 
Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà (2017/7604). 

 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb seu a Banyoles, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament del funcionament i activitats del Parc de les 
coves Prehistòriques de Serinyà i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/7604). 
 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, té cura del funcionament i activitats del Parc 
de les Coves de Serinyà. Actuacions imprescindibles per tal de poder assegurar el 
bon funcionament de les instal·lacions i de les activitats que s’hi desenvolupen i per 
continuar socialitzant les descobertes arqueològiques que any rere any es van portant 
a terme en els diferents jaciments que formen part del Parc. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al manteniment i conservació d’espais 
arqueològics singulars de les comarques de Girona. L’objectiu d’aquesta línia és 
donar suport a elements arqueològics rellevants i singulars de les comarques de 
Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al 
finançament del funcionament i activitats del Parc de les Coves Prehistòriques de 
Serinyà, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7604 Consell 
Comarcal del 
Pla de 
l’Estany_Banyo
les 

P6700010I Funcioname
nt i 
activitats 
Parc de les 
Coves de 
Serinyà 

Fins al 31 
d’octubre 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

19.000,00 € 19.000 00 € 19.000,00 € 100 % 19.000,00 €  
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DINOU MIL EUROS, 
(19.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46504 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins al 31 d’octubre de 2017.  
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 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 19.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 100 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El consell comarcal del Pla de l’Estany ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 19.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats del Parc de les Coves de Serinyà. 
 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt el Consell Comarcal del Pla de l’Estany presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
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reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
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la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb seu a 
Banyoles. 
 
24. JG949/000222/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival Internacional de Swing "Swim 
Out Costa Brava" (2017/7977). 

 
Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà, de Gualta, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament del Festival Internacional de Swing “Swim 
Out Costa Brava” i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/7977). 
 
El Festival Internacional “Swim Out Costa Brava” és un festival internacional de Swing 
i Lindy Hop únic en tot l’estat espanyol i ja s’ha fet un lloc en el rànquing dels millors 
festivals d’aquest àmbit en l’escena europea. Durant tres dies es realitzen classes 
amb professors de gran renom internacional, festes amb reconeguts músics del 
territori i competicions i exhibicions. 
 
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. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri 
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com 
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop 
Empordà, de Gualta, 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 Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop 
Empordà, de Gualta, per al finançament del Festival Internacional “Swim Out Costa 
Brava”, que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/7977 Windy 
Hoppers_As. 
De Lindy Hop  

G55160568 Festival 
“Swim Out 
Costa 
Brava” 

De l’1 al 3 
de setembre 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

12.000,00 € 12.000,00 € 2.500,00 € 20,83 % 12.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS MIL CINC-CENTS ¡ 
EUROS (2.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48049 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses de bandes de música, so i llum que 
consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del dia 1 de setembre 
fins al 3 de setembre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà, 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 2.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 20,83 %, 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.  
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Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 12.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de 
bandes de música, so i llum que consten en el pressupost de la sol·licitud de 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació de la 
documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) 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;  

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del Festival Internacional “Swim Out Costa Brava”. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà 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 
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les 
sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.  
 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
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QUINZÈ. Notificar aquest acord a Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà, 
amb seu a Gualta. 
 
25. JG949/000054/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): ADF Guilleries-Montseny - tasques de vigilància per a 
la prevenció d'incendis forestals en el Parc Natural del Montseny, exercici 
2017- Central d'estiu i activació del vehicle amb personal voluntari (exp. 
2017/6289). 

 
La Diputació de Girona, com a ens gestor de la part gironina del Parc Natural del 
Montseny i en base al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc del Montseny i el Decret 105/87 de declaració del Montseny com a Parc Natural, 
té com a objectiu prioritari la prevenció d’incendis forestals. Per aquest motiu, les 
Diputacions de Barcelona i Girona disposen, des del 1985, d’un pla d’informació i 
vigilància, que s’executa anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc 
i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). 
 
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), són entitats amb personalitat jurídica 
pròpia amb caràcter associatiu de les quals en formen part els ajuntaments i els 
titulars de terrenys forestals, creades a partir de la llei 6/1988 forestal de Catalunya, 
amb la finalitat d'actuar coordinadament en la prevenció d'incendis forestals. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Centre Gestor de 
Medi Ambient atorgui una subvenció nominativa a l’ADF Guilleries-Montseny, dins de 
la Línia de suport a les ADF per a l'establiment d'un operatiu de vigilància per a la 
prevenció d'incendis forestals en espais naturals protegits durant l'època d'alt risc 
d'incendi. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’ADF Guilleries-Montseny, d’acord amb el que estableix 
l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist 
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant una resolució, 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. 
 
El Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny per al 2017 té 
la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, en 
coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals. 
 
El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un programa 
d’actuacions especials al Parc Natural els dies de màxim risc d’inici i propagació 
ràpida d’incendi, per tal de facilitar la ràpida activació dels mitjans d’extinció.  
 
El Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny per al 2017 
contempla, pel que fa al sector de Girona la instal·lació d’una central de coordinació al 
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Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu i d’un punt de guaita al Castell de 
Montsoriu.  
 
L’ADF Guilleries-Montseny disposa d’un vehicle equipat amb una unitat de primera 
intervenció, i té la voluntat de seguir participant activament en el pla d’informació i 
vigilància d’incendis per tal que aquest es dissenyi i s’executi de la manera més 
pròxima al territori i més eficient possible, i està disposada a aportar els mitjans que 
estan al seu abast per tal que, conjuntament amb els recursos i mitjans que aporta la 
Diputació de Girona, s’assoleixin els objectius del pla d’informació i vigilància. 
 
El present conveni regularà la participació de l’ADF Guilleries-Montseny relatiu a les 
tasques de vigilància per a la prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del 
Montseny per al 2017. 
 
D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l’ADF Guilleries-Montseny relatiu a les 
tasques de vigilància per a la prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del 
Montseny, durant l’exercici de 2017, que presenta el tenor literal següent: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’ADF GUILLERIES MONTSENY 
RELATIU A LES TASQUES DE VIGILÀNCIA PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS 
FORESTALS EN EL PARC NATURAL DEL MONTSENY, DURANT L'EXERCICI DE 
2017. Exp. 2017/6289- CN/1441. 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ............................, assistit pel 
........................,en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern 
del dia ............................ 
ADF GUILLERIES-MONTSENY, amb NIF G1738009, representada pel ................. 
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. La Diputació de Girona, com a ens gestor de la 
part gironina del Parc Natural del Montseny i en base al Pla especial del Montseny i el 
Decret 105/87 de declaració del Montseny com a Parc Natural, té com a un dels seus 
objectius prioritaris la prevenció d’incendis forestals. Per aquest motiu, les Diputacions 
de Barcelona i Girona disposen, des del 1985, d’un pla d’informació i vigilància, que 
s’executa anualment mitjançant convenis amb els ajuntaments del parc i les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). 
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), són entitats amb personalitat jurídica 
pròpia amb caràcter associatiu de les quals en formen part els ajuntaments i els 
titulars de terrenys forestals, creades a partir de la llei 6/1988 forestal de Catalunya, 
amb la finalitat d'actuar coordinadament en la prevenció d'incendis forestals. 
La Campanya de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny per al 
2017 contempla, pel que fa al sector de Girona, la instal·lació d’una central de 
coordinació d'ADF al Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu, d’un punt de guaita 
al Castell de Montsoriu i accions d’informació i vigilància els dies de màxim risc d’inici 
i propagació ràpida d’incendi. 
Aquestes actuacions tenen la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus 
efectes, reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal.  
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L’ADF Guilleries Montseny desenvolupa des de fa anys, amb el suport de la Diputació 
de Girona, les tasques de coordinació per a la prevenció i extinció d’incendis forestals 
des de la central de coordinació d’ADFs ubicada al Parc de Bombers de Sant Feliu de 
Buixalleu.  
El Pla d’Informació i vigilància, desenvolupa també, amb el suport de les ADFs, 
accions informatives i de vigilància els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida 
d’incendi, per tal de facilitar la ràpida activació dels mitjans d’extinció. 
L’ADF Guilleries Montseny disposa d’un vehicle equipat amb una unitat de primera 
intervenció, i té la voluntat de seguir participant activament en el pla d’informació i 
vigilància d’incendis per tal que aquest es dissenyi i s’executi de la manera més 
pròxima al territori i més eficient possible, i està disposada a aportar els mitjans que 
estan al seu abast per tal que, conjuntament amb els recursos i mitjans que aporta la 
Diputació de Girona, s’assoleixin els objectius del pla d’informació i vigilància.  
El present conveni regularà la participació de l’ADF Guilleries Montseny en la 
Campanya de Prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montseny per al 
2017, mitjançant la posada en funcionament de la central de coordinació d'ADFs i en 
accions de vigilància o informació contra incendis forestals amb vehicle tot terreny, els 
dies de màxim risc.  
Les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç.  
En virtut de tot això, subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre 
l’ADF Guilleries Montseny i la Diputació de Girona, que garanteixi: 

- El funcionament de la central de coordinació d'ADFs al Parc de Bombers de 
Sant Feliu de Buixalleu.  

- Accions de vigilància amb vehicle tot terreny, els dies de màxim risc d’inici i 
propagació ràpida d’incendi.  

SEGON. La Diputació de Girona es compromet a: 
- Executar la direcció tècnica del Pla de prevenció d’incendis forestals i de les 

tasques d’informació i vigilància del Parc. 
- Satisfer a l’ADF Guilleries Montseny la quantitat de SET MIL QUATRE-CENTS 

SEIXANTA-TRES euros (7.463,00 €), com a màxim, per cobrir el 100% de les 
despeses, generades en el funcionament de la central de coordinació d’ADFs 
ubicada al Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu, en concepte de 
personal, material i comunicacions. 

- Satisfer a l’ADF Guilleries Montseny la quantitat de MIL CINC-CENTS euros 
(1.500,00 €), com a màxim, per cobrir el 100% de les despeses, equivalents a 
una previsió de 15 dies de vigilància, en concepte de combustible, 
manteniment i reparació de vehicle i reposició de material si fos necessari.  

- Possibilitar el bon estat i ús del vehicle i de la seva dotació durant la vigència 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Així mateix sufragar 
les despeses motivades per l’adquisició de combustible, manteniment i 
reparació del vehicle i la corresponent reposició del material que es pugui 
malmetre o perdre’s durant aquest període.  

- Es fa constar que en la quantitat expressada en aquest pacte segon, per a les 
tasques de vigilància amb vehicle, hi estan compreses totes les despeses, 
incloses les de manteniment de vehicle, assegurança del vehicle, 
desplaçaments, equipament del vehicle, vestuari, material i que en cap cas es 
considera una remuneració dels vigilants ja que el seu treball serà voluntari 
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com a membres de l’ADF; Si al finalitzar la campanya les despeses generades 
per les actuacions són inferiors a les planificades, l’ADF podrà justificar 
despeses de reposició d’equips de protecció individual (EPI) necessaris dels 
voluntaris que han col·laborat amb el programa d’actuacions especials. És per 
això que, la quantitat esmentada en la aquest pacte segon s'entén com a 
màxim a aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si 
abans s'ha justificat la despesa. 

TERCER. L’ADF es compromet a participar en la coordinació i el correcte 
funcionament de la Campanya per la prevenció d’incendis del Parc Natural, entre l’1 
de juny i el 30 de setembre de l’any 2017, ambdós inclosos, en les següents activitats:  
Central de Coordinació 
Una o vàries persones que realitzaran tasques de coordinació des de la Central de 
Comunicacions ubicada al Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu amb les 
característiques, dates, horaris i localització que figuren en l’Annex 1 d’aquest conveni 
i es detallen a continuació: 
Característiques: Les coordinacions seran mitjançant ràdio-control i telefonia 

mòbil, es realitzaran individualment. Es realitzarà una 
memòria que reculli totes les actuacions realitzades per la 
central al llarg de la Campanya. 

Dates: Del 20 de juny al 5 de setembre, diàriament.   
Horaris: De les 11:00 a les 18:00 hores (7 hores/dia).  
Emplaçament:  Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu. 
Serà condició que cada un dels operadors disposi de vehicle propi amb assegurança 
vigent per als desplaçaments al lloc de treball.  
Com a despeses de quilometratge pel total dels desplaçaments dels guaites es fixa la 
quantitat màxima de 108,00 euros, que serà abonada per la Diputació a l’ADF prèvia 
justificació del seu pagament. 
Com a despeses de vestuari i EPIS es fixa la quantitat màxima de 100 euros/ 
persona, que serà abonada per la Diputació a l’ADF prèvia justificació del seu 
pagament. 
Com a despeses de material es fixa la quantitat màxima de 150 euros, que serà 
abonada per la Diputació a l’ADF prèvia justificació del seu pagament. 
Les dates i horaris detallats anteriorment són indicatius i si l'ADF ho considera oportú, 
en base a les circumstàncies del servei i d’acord amb la direcció del Parc Natural, 
podrà modificar-los. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió dels tècnics del Parc Natural. 
Tasques d’informació i vigilància: Vigilància mòbil 
Voluntaris de l’ADF Guilleries Montseny realitzaran tasques de vigilància i informació 
de prevenció d’incendis forestals els dies de màxim risc d’incendi, dins del període 
entre l’1 de juny i el 30 de setembre, mitjançant vehicle tot terreny. 
L’ADF Guilleries Montseny es compromet a: 

- Vetllar i responsabilitzar-se del bon estat i ús del vehicle i de la seva dotació 
durant la vigència del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. 

- Mobilitzar i Coordinar l’activació del vehicle de l’ADF, amb personal voluntari 
d’aquesta, els dies d'alt o molt risc d’incendi en el marc del programa 
d’actuacions especials del pla de prevenció d’incendis del Parc.  

- Activar el vehicle en  l’horari de les 11:00 a les 18:00 hores (7 hores/dia), en la 
mesura del possible, els dies d’alt o molt alt risc d’incendi.  
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- Seleccionar els voluntaris, els quals no percebran cap remuneració 
econòmica, entre els membres de l’ADF com a conductors amb permís de 
conducció i acompanyants. 

- Garantir que els voluntaris de l’ADF que realitzen aquestes tasques de 
vigilància han realitzat la formació adequada i disposen del Carnet Groc de les 
ADFs. 

QUART. L’aportació assumida per la Diputació de Girona serà amb càrrec al 
pressupost corresponent a l’any en curs.  
El pagament de la subvenció es realitzarà una vegada lliurada la documentació 
justificativa de l’activitat subvencionada i la que s’esmenta en el pacte sisè d’aquest 
conveni. 
CINQUÈ. Per a l’efectivitat de la subvenció, cal que el beneficiari accepti, sense 
reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit. 
A aquest efecte, la recepció de la comunicació electrònica ―de la qual quedarà 
constància en el corresponent assentament― és suficient, sempre que el beneficiari 
no al·legui res en contra en el termini d’un mes. 
SISÈ. Per tal de percebre aquesta subvenció, l’entitat haurà de presentar a la 
Diputació, dins del termini que finalitza el dia 30 de novembre de 2017, la següent 
documentació: 

- Compte justificatiu, els annexos i qualsevol altra documentació que acrediti la 
despesa (model www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Si el cost de 
l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en 
la seva quantia inicial D’altra banda, l’import de la subvenció es reduirà en el 
supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa elegible 
justificada sigui inferior a la subvenció concedida.  
Es considerarà despesa elegible la que s'hagi meritat durant el termini de 
justificació previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de 
l'acabament del període de justificació. 
- Memòria/informe de finalització de l'actuació, en què constin imatges de les 
activitats i el compliment de la condició de fer difusió de la subvenció rebuda; 
com a mínim hi haurà informació del nombre d’hores de vigilància, les 
incidències informades per l’ADF i el nombre d’intervencions realitzades. 

Es fa constar que en la quantitat expressada en el pacte segon, hi estan compreses 
totes les despeses necessàries per tal de portar a terme accions establertes en els 
pacte tercer; per tant, la quantitat esmentada s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. 
No justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades, motivarà 
la modificació o revocació de la subvenció pendent, d’acord amb el que preveu 
l’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
SETÈ. La Diputació de Girona i l’ADF es comprometen a complir amb la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades personals, i més concretament amb la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 
el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades aprovat per RD 
1720/2007 de 21 de desembre.  
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades 
en el procés de selecció dels voluntaris, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest 
conveni.  
VUITÈ. L’ADF Guilleries Montseny assumeix els següents compromisos i obligacions 
següents: 
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a) Dur a terme l’actuació objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

requerida respecte a l’actuació 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) Facilitar a la Diputació tota la informació que se li requereixi en relació a 
l’aplicació dels fons. 

d) Destinar els fons al finançament de les actuacions subvencionades. 
e) Controlar l’aplicació dels fons en la seva comptabilitat, mitjançant l’establiment 

d’un o varis projectes amb finançament afectat. 
f) Elaborar una memòria sobre l’aplicació de la subvenció. 
g) 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. 

h) 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. 

i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
j) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
NOVÈ. És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció. 
DESÈ. L’ADF haurà de fer constar de forma explícita la col·laboració econòmica de la 
Diputació de Girona a la web, els rètols, el material editat i en tot acte o documentació 
de caràcter tècnic, publicitari i de difusió que es generi.  
Com a mínim, l’ADF haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de Girona en 
una nota de premsa que haurà d’enviar a un mínim de tres medis de comunicació. 
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: 

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

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

ONZÈ. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, tot i que 
tindrà efectes sobre les despeses que es generin des de l’1 de juny de 2017 fins el 30 
de setembre de 2017, i finalitzarà el 28 de febrer de 2018. El conveni serà prorrogable 
per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant 
addenda. En cas de pròrroga, l’addenda determinarà els imports de subvenció i els 
períodes de durada de la campanya d’estiu. 
DOTZÈ. 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, 
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amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada 
o participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de la subvenció per part 
de la Diputació de Girona amb el finançament que tingui el beneficiari per aquesta 
subvenció no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada. 
TRETZÈ. El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions 
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 
prèvia 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. 
CATORZÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de l’objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la consideració de finalista. 
Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el 
títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la 
Disposició Addicional 14a del mateix cos legal.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
La Diputació de Girona farà el seguiment d’aquest conveni a nivell tècnic a través dels 
tècnics del Parc Natural del Montseny, del servei de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona. 
QUINZÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment de les 
condicions previstes en aquesta resolució, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la 
Llei 38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
SETZÈ. El beneficiari està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les 
regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
DISSETÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en aquesta resolució és aplicable 
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 
General de subvencions i el seu reglament. 
DIVUITÈ. Aquest conveni es subscriu a l’empara del règim jurídic establert als articles 
47- 53 de la Llei 40/2015 d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
DINOVÈ. No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest dels seus pactes. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per 
duplicat, 
Sant Hilari Sacalm, ....................... Per l’ADF Guilleries-Montseny; ................., Girona, 
.................. Per la Diputació de Girona, ........................” 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 8.963,00 € amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 300/1700/48010 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’ADF Guilleries-Montseny. 
 
CINQUÈ. Publicar el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
26. JG949/000033/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions per 
suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs gironins, 
menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals (exp. 
2017/6348) 

 
Vistes les bases generals que han de regir el procediment de concessió de 
subvencions per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs 
gironins, publicades en el BOP núm. 100 de 25 de maig de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada en Junta de Govern de data 18 de juliol de 2017 i 
publicada en el BOPG número 142 de 26 de juliol de 2017. 
 
La Comissió Qualificadora de la convocatòria esmentada, reunida amb data 26 de 
setembre de 2017, estudià les sol·licituds presentades i acordà la formulació d’una 
proposta de resolució. 
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Vist l’informe del cap del servei d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del  diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir als ajuntaments que consten a l'annex que s'adjunta a la proposta 
i s'integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals, 
les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa 
corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que 
s'indica. 
 
SEGON. Desestimar les sol·licituds que consten a l’annex que s’adjunta a la proposta 
i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc de les subvencions de 
suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals. 
 
TERCER. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del 
pressupost de 2017 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica: 
 

Programa Aplicació 
pressupostària 

Import 

Suport als programes 
municipals d’ajuts als 
esportistes amateurs 
d’esports individuals 

520.3410.46200

 
 

50.000,00€ 

 
TOTAL 

 
50.000,00€ 

 
QUART. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda 
si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
CINQUÈ. 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. 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
SISÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu” 
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i la 
documentació on es visualitza el suport de la Diputació de Girona. 
S’haurà de justificar només la quantitat concedida. 
 
SETÈ. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà 
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. 
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VUITÈ. Prorrogar el termini de justificació fins al 30 de novembre de 2017 inclòs i 
ratificar aquest acord en el Ple ordinari de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris. 
 
27. JG949/000008/2017-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies; 

Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a 
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern al Museu 
de la Pesca, Fundació Promediterrània (exp. 2017/3433) 

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 20 de juny de 2017 es 
va aprovar la concessió d’una subvenció d’import 1.034,48 euros al Museu de la 
Pesca, Fundació Promediterrània, exp. 2017/3433, amb un termini per a justificar la 
subvenció fins el 15 de novembre de 2017, dins de la convocatòria de 2017 de 
subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per tal de que es 
dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies. 
 
Vist que el Museu de la Pesca, Fundació Promediterrània, ha presentat amb data 8 
d’agost de 2017 (R.E.) una carta on renuncia a la subvenció que se li va concedir. 
 
De conformitat amb allò que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 997/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de l’esmentada llei i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i 
vista la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Noves Tecnologies de la Informació, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar la pèrdua del dret a obtenir la subvenció concedida per acord de la 
Junta de Govern de 20 de juny de 2017 al Museu de la Pesca, Fundació 
Promediterrània, dins de la convocatòria de 2017 de subvencions als museus i 
col·leccions de les comarques gironines per tal de que es dotin d’equipaments 
relacionats amb les noves tecnologies, atès que la el Museu de la Pesca,Fundació 
Promediterrània, ha presentat una carta on renuncia a la subvenció. 
 
SEGON. Anul·lar l’operació de disposició de crèdit número 920170009680 de la 
concessió de la subvenció al Museu de la Pesca, Fundació Promediterrània per 
import de 1.034,48 euros. 
 
TERCER. Atorgar un termini de 15 dies de tràmit d'audiència per a la presentació de 
les al·legacions o documents que estimin convenients. 
 
QUART. Si una vegada exhaurit el termini establert en el punt segon, no s'ha rebut 
cap documentació, s'ordenarà el tancament i arxiu de l'expedient. 
 
CINQUÈ. Notificar l’acord precedent al Museu de la Pesca, Fundació Promediterrània. 
 
28. Proposicions urgents 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i adoptada per la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb el que 
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disposa l’article 103.3 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passa a tractar el 
següent assumpte: 
 
 
28.1. JG949/000154/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar;  Cooperació Cultural (017):  Aprovació d'una subvenció nominativa  a 
la Generalitat de Catalunya_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura (OSIC) per al finançament del Programa.cat (exp. 
2017/1367).  
 
L’any 2009 es va aprovar el Decret 48/2009, de 24 de març, que crea i regula el 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Aquesta 
normativa estableix diferents tipologies d’equipaments municipals i estipula diferents 
tipus de suport econòmic en funció de la tipologia.  
 
Actualment, els equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i 
musicals (E1) reben suport econòmic per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Programa.cat. Es tracta d’un ajut en espècie 
als ajuntaments i destinada a la contractació d’espectacles. 
 
El Departament de Cultura està impulsant la unificació i coordinació d’esforços de les 
diputacions de Catalunya amb les del propi Departament per crear una Mancomunitat 
cultural, amb la finalitat d’unificar i coordinar criteris i polítiques d’actuació, coordinar-
se a nivell tècnic i sumar els diferents recursos econòmics de les administracions per 
ser més eficaços i aconseguir millors resultats a nivell cultural. 
 
La Diputació de Girona desitja també unir-se a aquesta iniciativa per tal de: 
 

- Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en criteris de qualitat. 

- Optimitzar l’ús d’equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
- Facilitar la major circulació de les produccions artístiques en millors condicions 

pels municipis. 
 

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb els ens locals. L’objectiu d’aquesta línia és 
donar suport als ens locals que desenvolupen activitats culturals a les comarques de 
Girona o que plantegen iniciatives culturals estratègiques per al territori i que no 
queden incloses al Fons de Cooperació Cultural. En el marc d’aquest conveni, el 
Programa.cat és un ajut en espècie destinat als ajuntaments de les comarques 
gironines i destinada a la contractació d'espectacles. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Generalitat de Catalunya, 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 conveni, 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. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per al suport a 
la programació d’arts escèniques i música als municipis, el text del qual es transcriu 
com segueix: 
 
“Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura i la Diputació de Girona per al suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis 
Barcelona,  
REUNITS 
D’una banda, l'Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, amb 
NIF 1700000A, i en nom i representació d'aquesta en virtut del seu càrrec. 
I de l’altra, el Sr. Pau Villòria i Sistach, president del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), amb NIF 
Q0801883J, entitat adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en 
virtut de les atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-
se i es comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant el 
present conveni. 
EXPOSEN 
I.- El Decret 48/2009, de 24 de març, crea i regula el Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya. Aquesta normativa estableix diferents tipologies 
dels esmentats equipaments municipals i estipula diferents tipus de suport econòmic 
en funció de la tipologia. També crea els òrgans del Sistema: la Comissió 
Institucional, la Taula Tècnica, els grups de treball i el Fòrum. En aquests òrgans hi ha 
representants de cada diputació de Catalunya i també representants de la Federació 
de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. La 
composició dels diferents grups de treball està oberta a qui hi vulgui participar. 
Aquest conveni només afecta a dues de les diferents tipologies que preveu el Decret 
esmentat en el seu article 7, en concret a aquelles que es troben en municipis amb 
menor nombre d'habitants i amb menors recursos: 
- equipaments escènics i musicals bàsics (E2) 
- i altres espais escènics i musicals (E1) 
Aquestes dues tipologies d'equipaments reben suport econòmic actualment per part 
del Departament de Cultura a través del Programa.cat, que consisteix en una 
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subvenció en espècie atorgada als ajuntaments de Catalunya mitjançant una 
convocatòria de lliure concurrència i que va destinada a pagar directament a les 
companyies un percentatge del seu catxet. Es tracta d'un ajut en espècie als 
ajuntaments i destinada a la contractació d'espectacles.  
S'elabora una llista de propostes d’espectacles d’arts en viu que poden contractar els 
ajuntaments. La llista està validada per les dues administracions amb el suport d’una 
comissió assessora.  
L'annex d'aquest conveni en fa una referència més concreta a aquesta modalitat de 
suport.  
II.- El Departament de Cultura està impulsant la unificació i coordinació d'esforços de 
les diputacions de Catalunya amb les del propi Departament per crear una 
Mancomunitat Cultural. Es tracta d'unificar i coordinar criteris i polítiques d'actuació, 
coordinar-se a nivell tècnic i també de sumar els diferents recursos econòmics de les 
administracions per ser més eficaços i aconseguir millors resultats a nivell cultural. 
III.- Per a la consecució final de la citada Mancomunitat Cultural ja s'han començat a 
donar els primers passos i, així, s'han començat a unir esforços i recursos entre la 
Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya  
des de l’any 2014 per donar suport a la programació estable de caire professional 
dels municipis en arts escèniques i música.  
IV.- La Diputació de Girona desitja també unir-se a aquesta iniciativa  per tal de: 

‐ Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en  criteris de qualitat. 

‐ Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
‐ Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors 

condicions pels municipis. 
V.- En compliment del que disposa l’article 7.3 k del Decret 7/2012, de 10 de gener, 
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquest conveni en sessió de XX de XX de 
2016. 
VI.- Que el conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona de data ........................  
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, pel qual: 
ACORDEN 
PRIMER. Objecte del conveni 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació 
escènica municipal, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona han acordat que a partir de l'anualitat 2017 uniran les seves vies 
de suport destinades a aquesta finalitat. Pel que fa als ajuts per a la contractació 
d’espectacles, la Diputació de Girona participarà durant el 2017 en el Programa.cat. 
El Departament de Cultura (a través de l’OSIC) en farà la convocatòria, d’acord amb 
les pautes que figuren a l’annex d’aquest conveni, i la Diputació de Girona hi donarà 
suport en relació amb els municipis de la seva demarcació territorial. 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació avançarà a l’OSIC 
crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la 
programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut gestionada administrativament 
des de l’OSIC que comptarà amb les aportacions econòmiques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació.  
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Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 
SEGON. Participació de les dues parts 
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciada l’aportació del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la de la Diputació de Girona. 
TERCER. Obligacions de les parts 
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que: 

1. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest 
conveni hi haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Girona. 
Per a fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una 
Comissió Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte 
cinquè. A la Comissió Tècnica hi haurà també un representant de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. En els dos casos, la composició és paritària. 

2. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el 
Departament de Cultura vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita 
entitat. 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes 
sobre estats de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives 
necessàries dels imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a 
qualsevol de les dues administracions. 

3. Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors 
municipals derivats de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i 
utilitzar les dades de la seva demarcació respectant la llei de protecció de 
dades. 

QUART. Aportacions econòmiques de les parts 
Per a l’any 2017, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, aportaran el crèdit 
següent amb càrrec als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total 
de l’activitat per a l’any 2017 (gener – desembre): 

- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 
125.000,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411.  

- Diputació de Girona: 80.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/45300.  

Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Girona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació. 
CINQUÈ. Comissió Institucional i Comissió Tècnica 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una 
Comissió Institucional i una Comissió Tècnica. 
A. Comissió Institucional 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 
- El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a 

president 
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- El/la diputat/ada delegat/ada de Cultura de la Diputació de Girona, que actuarà 
com a vice-president/a 

- El/la director/a general de Creació i Empreses Culturals 
- El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, o persona 

en qui delegui. 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió 
de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals. 
La seva funció és establir les directrius bàsiques. 
B. Comissió Tècnica 
Es reunirà com a mínim un cop l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 
- El/la director/a general de Creació i Empreses Culturals, que actuarà de president 
- El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció general de 

Promoció Cultural 
- El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona 
- El/l’administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
- Un/a tècnic/a de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals 
- Un/a tècnic/a del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió 
de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals o un/a tècnic/a en qui delegui 
de la seva unitat. 
Funcions: 
a) Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b) Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c) Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d) Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
e) Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
f) Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les prestacions  

necessàries per a una gestió adequada. 
g) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui necessari  

per garantir els bons resultats en els acords establerts. 
SISÈ. Vigència 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 
31 de desembre de 2017, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins al 
31 de març de 2018. El present conveni es podrà prorrogar de manera expressa per 
un any mitjançant la signatura d’una addenda. 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera 
expressa a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data 
d’expiració del conveni. 
SETÈ. Forma de pagament dels ajuts a la contractació d’espectacles 
Per a l’any 2017 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Girona efectuarà 
el pagament dels 80.000 euros, mitjançant bestreta, que aporta a l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió 
PROGRAMA.CAT del Departament de Cultura.  
L'OSIC justificarà l'aplicació de la citada quantia al Programa.Cat davant la Diputació 
de Girona d'acord amb el que estipula el pacte següent, sense perjudici que aquesta 
pugui demanar en qualsevol moment la informació o aclariments que consideri 
necessaris a l'OSIC. 
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La Diputació de Girona s'incorpora al Programa.Cat a partir de l'1 de gener de 2017. 
Per tant, les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural poden fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2017 fins a la 
data de presentació de la justificació. 
VUITÈ. Justificació dels ajuts a la contractació d’espectacles 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà la liquidació definitiva dels 
pagaments realitzats abans del 31 de març de 2018, mitjançant la petició signada pel 
seu/va administrador/a,, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels 
pagaments efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la 
factura pagada, creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a 
la Diputació de Girona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari.  La liquidació 
final tindrà en consideració tots els espectacles que s’hagin realitzat fins al 31 de 
desembre de 2017 (inclòs) i sol·licitats fins l’últim període de sol·licitud de 
subvencions. 
Abans del 31 de març de 2018, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a 
la Diputació de Girona una memòria detallada justificativa global del compliment de la 
destinació dels fons transferits per la Diputació de Girona esmentats al pacte quart i a 
l’annex.  
La memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons es 
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Girona i l’OSIC consensuaran 
prèviament. 
NOVÈ. Reintegrament 
Un cop presentada la liquidació final, la Diputació de Girona podrà exigir, si escau, el 
reintegrament dels romanents existents respecte dels fons transferits per la Diputació 
de Girona.  
DESÈ. Comunicació 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de 
les marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es 
decideixi fer visible l’objecte del present conveni. 
ONZÈ. Causes de resolució 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts 
podran optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i 
concretament: 

Per mutu acord de les parts. 
Per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts. 

DOTZÈ. Resolució de conflictes 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
de caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si 
aquesta via amistosa no és possible, per la jurisdicció de l’òrgan competent de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a 
un sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament 
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I 
MÚSICA ALS MUNICIPIS 
 
Suport a les programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels 
municipis a través del pagament a les companyies 
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En el marc del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per donar suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis, s’ha acordat una modalitat 
d’ajut als teatres i auditoris que és un suport genèric a la programació estable, que els 
permetrà contractar a preus directament subvencionats a través d’un catàleg obert i 
validat. 
Objectiu: 
Ajudar a incrementar l’activitat, qualitat i la diversificació de les programacions 
estables d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat 
pública així com dels de titularitat privada amb els quals l’ens local o l’ens públic 
mantingui un acord de col·laboració. 
Beneficiaris: 
Els ens que estiguin integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals 
de Catalunya (SPEEM). També se’n poden beneficiar els municipis de menys o igual 
a 5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 
Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions 
estables municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del 
municipi. 
S’exclouen d’aquest sistema de suport: 

- Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i 
musicals locals multifuncionals (E3) i centres de producció territorial (E4) del 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, d’acord amb 
el Decret 48/2009, de 24 de març. 

- Els ens locals amb equipaments escènics i musicals de caràcter singular (E5). 
Sistema de suport: 
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i 
formacions musicals que s’acullin al Programa.cat i es pagarà directament un import 
que es determinarà segons la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat. 
Requisits dels ens locals: 

 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 
Cultura i sol·licitar-hi les activitats (espectacles i concerts) en els terminis 
establerts. 

 Fer la sol·licitud de la subvenció en espècie a EACAT. 
 Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals 

bàsics (E2) o com a altres espais escènics i musicals (E1), tenir inclosos al 
Sistema els equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les activitats. 
Aquest requisit no serà necessari en el cas de municipis de menys o igual a 
5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 

 Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres 
dades a la plataforma PICEM. 

 En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per 
l’ens local i en conveni amb alguna entitat del municipi, es podrà requerir el 
conveni o document de compromís amb l’entitat, on consti l’objecte del suport i 
el finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

Requisits de companyies/formacions/intèrprets: 
 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 

Cultura. 
 Ser professionals.  
 En el cas de professionals de l’àmbit de les músiques clàssiques o modernes i 

populars, caldrà complir aquests requisits afegits: 
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o poder demostrar que han realitzat un mínim de tres 
actuacions/concerts en programacions professionals des de l’1 
d’octubre de 2014. 

o no ser bandes exclusivament de covers que fan versions o que es 
poden considerar bandes tribut. 

Requisits de les propostes: 
Les propostes subvencionables són aquelles que conformen la llista de propostes 
inclosa en la convocatòria corresponent de l’aplicació de Programa.cat del 
Departament de Cultura. Per formar part d’aquesta llista, cal que les propostes 
compleixin els següents requisits: 

 Haver estat presentades a l’aplicació de Programa.cat en la convocatòria 
corresponent i aconseguir l’estat “Ajut a la programació estable”. 

 Haver estat estrenades a Catalunya i programades com a mínim 1 vegada en 
els darrers 3 anys a Catalunya en el marc d’una programació professional. 

 En cas de no haver estat estrenades a Catalunya, acreditar un compromís 
explícit de programació en un equipament català que disposi d’una 
programació professional. 

 No es validaran els treballs acadèmics de centres docents d’arts escèniques i 
música. 

 No es validaran les activitats d’animació i les instal·lacions. 
 En l’àmbit de música, les propostes que presentin els grups de versions 

hauran de ser de creació i en format concert. 
 En el cas de propostes per a un públic familiar o de l’àmbit del circ: 

o només es permetrà la presentació a Programa.cat d’un màxim de cinc 
propostes per companyia. 

o no es validaran les propostes destinades exclusivament a l’àmbit 
escolar. 

o no es validaran els projectes/tallers que principalment incloguin 
participació social i on el nucli de la proposta sigui bàsicament educatiu 
i pedagògic. 

Activitats subvencionables: 
 Són objecte de suport les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i 

concerts professionals inclosos en la programació estable d’iniciativa 
municipal, pels quals es faci pagar un preu d’entrada, i les propostes 
artístiques que s’hagin concebut per a fer-se al carrer, que podran ser 
gratuïtes. La professionalitat de les propostes serà valorada mitjançant una 
comissió assessora. 

 Se subvencionaran les activitats no organitzades directament per l’ens local 
que es considerin part de la programació municipal, sempre que estiguin 
avalades per un conveni de col·laboració o resolució de subvenció on consti el 
suport i/o finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

Activitats no subvencionables: 
 No se subvencionaran els espectacles que la comissió assessora consideri no 

professionals. 
 No se subvencionaran les funcions que formin part del programa de la Festa 

Major (exceptuant les propostes artístiques que s’hagin concebut per a fer-se 
al carrer, que sí que podran rebre suport). 

 No se subvencionaran les actuacions d’espectacles que siguin d’entrada 
gratuïta, amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per 
fer-se al carrer. 
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 No se subvencionaran activitats que ja hagin rebut un ajut per a la mateixa 
finalitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i/o de la 
Diputació de Girona. 

 No se subvencionaran activitats que formin part d’altres circuits o xarxes 
existents. 

 No se subvencionaran les creacions locals que només s’exhibeixen al mateix 
municipi en què s’han creat. 

 No se subvencionaran les funcions destinades a públic escolar. 
 No se subvencionaran els concerts concebuts o destinats al ball del públic 

assistent (orquestres de ball, discjòqueis, ballades de sardanes, entre 
d’altres). 

 No se subvencionaran les segones i posteriors funcions en un mateix municipi 
si la companyia/formació no ha establert la corresponent rebaixa del caixet 
(reducció com a mínim del 25 % per a dies consecutius i del 50 % per a 
funcions en el mateix dia). El percentatge de suport es calcularà a partir del 
cost de la primera funció. 

Import subvencionable: 
 El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer 

cas l’import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i 
que la taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no per a 
la companyia. Les despeses en concepte de dietes o transports es 
consideraran incloses, a tots els efectes, dins d’aquest concepte. 

 Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge 
gestionat per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. 

 La subvenció podrà ser percentual, i sempre segons les disponibilitats 
pressupostàries amb aplicació lineal del barem a tota la programació 
professional que sigui sol·licitada dins els terminis i que compleixi els requisits 
o criteris establerts.  

 En cap cas se subvencionarà un tram econòmic que superi els 8.000 € + IVA 
 El suport global del conjunt d’administracions no superarà, en cap cas, el 55% 

de l’import subvencionable de cada activitat contractada. 
 Per al primer trimestre de 2017 s’estableix un suport genèric (especificat en 

les taules de suport econòmic), que s’actualitzarà trimestralment.  
 Quan la Generalitat i la Diputació ho considerin convenient i atenent a la 

disponibilitat pressupostària, es podrà establir un suport addicional a les 
propostes d’especial interès per itinerar pels municipis, que seran valorades 
per la comissió assessora conforme a criteris de qualitat, interès cultural i 
adequació econòmica, així com discriminació positiva segons àmbit o 
subàmbit artístic (en especial els que disposin de plans integrals específics). 

Procediment: 
 Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a 

l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de Cultura, informant-hi 
sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet màxim ofertat, i la disponibilitat, 
entre d’altres, i presentant-hi la documentació que se’ls requereixi. Aquesta 
aplicació informàtica és l’eina d’informació principal pels programadors i els 
professionals. 

 Els ens locals i les companyies/formacions/intèrprets podran consultar tant al 
web del Departament de Cultura com a la plataforma de Programa.cat. les 
taules de suport, les quals seran revisades trimestralment. 
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 Els ens locals o ens públics vinculats o dependents tindran uns períodes de 
contractació en els quals hauran d’informar a l’aplicació informàtica de 
Programa.cat sobre el dia, l’hora, el lloc i l’import de les funcions de la llista 
d’activitats que contractin. 

 Les companyies i formacions musicals hauran de validar les activitats que 
contractin els ens locals mitjançant Programa.cat en els terminis que es 
fixaran trimestralment. 

 Un cop els tècnics de la Generalitat i de la Diputació de Girona hagin revisat 
les peticions i donat conformitat a les activitats, a l’apartat “Activitats Culturals” 
de Programa.cat s’hi podrà consultar el suport econòmic assignat a cada 
activitat. 

 Un cop l’activitat s’hagi realitzat, les companyies, grups i formacions que 
consultin aquests imports ja podran facturar a l’ajuntament o ens vinculat o 
dependent. També podran presentar la factura a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (en endavant OSIC) del Departament de Cultura en el 
moment que l’Oficina els enviï el contracte menor corresponent, i sempre que 
l’activitat ja hagi tingut lloc. 

 Els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents hauran de presentar (via 
l’Extranet de les Administracions Catalanes, EACAT) la corresponent 
sol·licitud de subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, 
per a la contractació, a través de Progama.cat, d’activitats anuals. 

 En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució 
mixta pels quals s’ha demanat suport, caldrà que l’ajuntament trameti, dins els 
30 dies següents a l’actuació, un document on s’acrediti l’import total de 
l’activitat (caixet +taquilla) al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

Comissió assessora: 
Està formada per programadors municipals i tècnics del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i de les diputacions. 
Es regirà amb criteris de rigor, transparència, neutralitat i objectivitat, haurà d’estar 
exempta d’interessos de part i haurà de subscriure un codi que regirà els seus drets i 
deures. 
A les reunions de la comissió assessora s’informarà de les propostes artístiques que 
siguin novetat a la llista de propostes d’espectacles en viu i se’n valorarà la idoneïtat i 
professionalitat, en cas de dubte. 
Les funcions de la comissió seran: 

 Valorar la professionalitat de les propostes que es presenten a la llista 
d’espectacles en viu, així com els seus costos en relació als formats. 

 Aportar coneixement sobre els formats i continguts que s’estan programant i 
que la llista de propostes d’espectacles en viu hauria de prioritzar. 

 Fer propostes de millora de la llista d’espectacles en viu, detectar buits en 
certs àmbits artístics i buscar estratègies per ajudar a fer el catàleg més útil 
pels programadors municipals. 

 Coordinar la mobilitat i el seguiment d’esdeveniments artístics i la participació 
en xarxes per poder tenir un coneixement més ampli i exhaustiu de les 
propostes i els actors que intervenen. 

 Informar sobre projectes de producció que poden tenir interès per a les 
programacions municipals. 

 Determinar l’especial interès de les propostes. 
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 Valorar els espectacles / concerts en base a: 
o Actualitat (propostes estrenades recentment i que no hagin girat o 

hagin iniciat gira els darrers 6 mesos) 
o Interès cultural de la proposta 
o Qualitat artística 
o Relació equitativa format/caixet 
o Varietat de format i especialitat pel que fa a les temàtiques i als 

subgèneres 
o Propostes que siguin adequades per generar públic a les arts 

escèniques i musicals 
 Traslladar a la Comissió Tècnica del Conveni entre el Departament de Cultura 

i la Diputació de Girona recomanacions o propostes que facin referència a les 
funcions pròpies d’aquesta darrera Comissió. 

La comissió es podrà convocar periòdicament, abans d’obrir el període de sol·licitud 
d’activitats dels ens locals establerts al següent calendari. 
Calendari: 

 La convocatòria de Programa.cat funciona per anys naturals. 
 L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. La 

proposta actual és pel primer trimestre de 2017. De cara als següents 
trimestres es revisaran els aspectes que la comissió tècnica del conveni estimi 
oportuns. 

 El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies, 
distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat 
2017 s’obre de l’1 d’octubre de 2016 al 30 de setembre de 2017 (ambdós 
inclosos). 

 S’estableixen els següents períodes de sol·licitud d’activitats dels ens locals o 
ens públics vinculats o dependents per a les activitats del 2017: 

o Del 2 de novembre al 14 de novembre de 2016: per a sol·licituds 
d’activitats que es portin a terme de l’1 de gener al 31 de desembre de 
2017.  

o Del 13 de febrer al 26 de febrer de 2017: per a sol·licituds d’activitats 
que es portin a terme de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2017. 

o Del 15 de maig al 28 de maig de 2017: per a sol·licituds d’activitats que 
es portin a terme de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2017. 

o Del 8 de setembre al 19 de setembre de 2017: per a sol·licituds 
d’activitats que es portin a terme de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 
2017. 

 Un cop realitzada l’activitat, el període de pagament a les 
companyies/formacions/intèrprets serà d’un màxim de 30 dies a partir de la 
data d’entrada de la factura a la bústia de correu de l’OSIC. 

Taules de suport econòmic del primer trimestre de 2017: 
En l’àmbit de la demarcació de Girona, se sumaran tant els barems de suport 
especificats en la Taula 1 com els indicats en la Taula 2. 
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Els percentatges de suport de les activitats poden variar de manera proporcional 
trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de les 
disponibilitats pressupostàries.  
Taula 1. Concreció del suport del Departament de Cultura pel primer trimestre 
de 2017 per a tot Catalunya (orientativa fins a l’aprovació definitiva del 
pressupost 2017 de la Generalitat de Catalunya) 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 

Circ Dansa Música Teatre 

Municipis de menys o igual a 
5.000 habitants sense 
equipaments escènics o musicals 
(no integrables a l’SPEEM) 

40% 40% 28% 25% 

E1 30% 30% 23% 20% 

E2 25% 25% 18% 15% 

Suports addicionals:     

 Espectacles i concerts per a públic familiar: 5% 

 Músiques clàssiques: 3 % 

 Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la Generalitat 
de Catalunya durant els 4 anys naturals anteriors al de la concessió de la 
subvenció o que siguin produccions que reben, durant l’any de concessió de la 
subvenció, un ajut de la Generalitat mitjançant conveni: 2,5% 

 Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès 
per itinerar pels municipis: 10 %, d’acord amb la classificació que estableix el 
catàleg d’espectacles Programa.cat.  

Taula 2. Concreció del suport de la Diputació de Girona pel primer trimestre de 
2017 per als municipis de la província de Girona 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 

Circ Dansa Música Teatre 

Municipis de menys o igual a 
5.000 habitants sense 
equipaments escènics o musicals 
(no integrables a l’SPEEM) 

10 % 10% 8% 8% 

E1 10% 10% 8% 8% 
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E2 10% 10% 8% 8% 

” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUITANTA MIL EUROS, 
(80.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/45300 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni 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. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
28.2. JG949/000213/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar;  Cooperació Cultural (017):  Aprovació d'una subvenció nominativa a 
GIO Productions, SL per al finançament de la Temporada de Concerts de la 
GiOrquestra (exp. 2017/4101)  
 
GIO Productions, SL, amb seu a Tortellà, ha sol·licitat una subvenció nominativa per 
al finançament de l’organització de la Temporada de Concerts de la GIOrquestra, i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/4101). 
 
La GIOrquestra, simfònica de les comarques gironines, és un projecte sorgit de la 
iniciativa privada dels germans Marcel i Jaume Sabater. Enguany celebra els seus 
primers cinc anys d’existència dintre dels quals ha consolidat el seu projecte de 
residència a l’Auditori de Girona, amb una programació pròpia, al costat de solistes de 
primer nivell nacional i internacional. Va néixer amb la missió d’acostar la música a 
cada vegada més gent i de tenir un compromís ferm per ajudar a millorar la societat a 
través d’un projecte pedagògic i social molt important.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la GIOrquestra, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a GIO Productions, SL, amb seu a Tortellà, per al 
finançament del projecte d’organització de la Temporada de Concerts de la 
GIOrquestra, SL, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/4101 GIO 
Productions, 
SL_Tortellà 

B55288351 Temporada 
de concerts 
de la 
GIOrquestra

Fins al 31 
d’octubre 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionabl
es 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

120.000,00 € 120.000,00 € 30.000,00 € 25 % 120.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS, 
(30.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47924 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme fins al 31 
d’octubre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que GIO Productions, 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 30.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 25 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
GIO Productions, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
120.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de la Temporada de Concerts de la GIOrquestra, SL. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci 
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de 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 GIO Productions, 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. 
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. GIO Productions, SL, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
GIO Productions, 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:  
 

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

drets estatutaris.  

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
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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 GIO Productions, SL, amb seu a Tortellà. 
 
 
28.3. JG949/000004/2017-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música 
Isaac Albéniz;  Conservatori de Música:  Aprovació preu públic per l'activitat 
coral familiar pel curs 2017/18 del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona (exp. 2017/247)  
 
El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona organitza l’activitat 
Coral Familiar pel curs 2017-2018. 
 
Aquesta matèria està regulada pel RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i supletòriament per la Llei 
8/1989 de Taxes i Preus Públics. 
 
D’acord amb l’article 41 del TRLLRHL les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’entitat local, 
sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.b) 
del TRLRHL, i aquestes poden atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels 
preus públics, per ella establerts, corresponents als serveis d’aquests organismes. 
 
L’article 44 del TRLRHL estableix també que l’import dels preus públics haurà de 
cobrir com a mínim el cost del servei o de l’activitat realitzada. Ara bé, l’apartat 2 del 
mateix article, estableix que quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat local podrà fixar preus públics per sota 
del límit previst en l’apartat anterior. En aquests casos s’haurà de consignar en els 
pressupostos de l’entitat local les dotacions oportunes per la cobertura de la 
diferència resultant si ni hi hagués. 
 
Per altra banda, l’establiment i l’aprovació de l’esmentat preu públic correspon a la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona, d’acord amb l’ordenança reguladora dels 
preus públics per la prestació dels serveis i la realització d’activitats relatives als 
ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori, que estableix en el seu article 5.2 
que les activitats que no estiguin contemplades en el quadre de tarifes i que es 
realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la Diputació aprovarà les tarifes 
corresponents. 
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Vist l’informe de costos del preu públic emès pel director acadèmic i a proposta de la 
direcció de l’organisme autònom i amb l’informe d’Intervenció i Secretaria, la Junta de 
Govern, a proposta d’aquesta presidència, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el següent preu públic: 
 
Matrícula:   30,00 euros 
 
Quota anual (9 mesos)          90,00 euros 
 
Total quota anual              120,00 euros  
 
SEGON. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector del Conservatori de Música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 
 
 
29. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.28 h, de 
la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el secretari, que en dona fe. 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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