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Acta 
Excma. Diputació de Girona 

Junta de Govern  
 

Número:959   
Caràcter: Ordinària 
Data: 6 de març de 2018 
Hora d’inici: 10.10 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/1855 
 
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 Sáez Diputat 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de 

febrer de 2018 
 
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. JG959/000012/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Cistella, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 
2017/1340) 
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4. JG959/000011/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi condicions subvenció Ajuntament de 
Biure, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 
2017/1306) 

5. JG959/000013/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació convocatòria de subvencions per a 
polítiques de foment de la participació ciutadana per a l'any 2018 (exp. 
2018/1505) 

6. JG959/000014/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Figueres, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 
2017/1363) 

7. JG959/000010/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció nominativa a l'Ajuntament 
d'El Port de la Selva per millora ctra. de Sant Pere de Rodes (exp. 2018/489) 

8. JG959/000008/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Aprovar convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells comarcals 
per a la gestió de les polítiques d'habitatge en l'àmbit comarcal (exp. 2018/1420) 

9. JG959/00007/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, 
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (exp. 
2018/1374) 

10. JG959/000046/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'edició del volum núm. 5 de la 
col·lecció "Toponímia dels Veïnats de Cassà" (exp. 2018/1413) 

11. JG959/000043/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya per al finançament del 
manteniment i desplegament de l'activitat de la UOC a Girona (exp. 2018/1570) 

12. JG959/000035/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Palamós per al finançament del Festival Amb So de Cobla (exp. 
2018/625) 

13. JG959/000041/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Escola de Música de Palafrugell per al finançament del funcionament ordinari 
de l'Energia_Centre d'Ensenyaments artístics i professionals (exp. 2018/1425) 

14. JG959/000038/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Consell Comarcal del Gironès per al finançament del projecte Escenaris_2018, 
Teatre al Gironès (exp. 2018/1530) 

15. JG959/000037/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació privada "El Foment", de Banyoles, per al finançament de les activitats 
culturals de la Fundació (exp. 2018/1376) 

16. JG959/000040/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Alter Sinergies, SL, per al finançament del Festival de la Veu (a)phònica (exp. 
2018/1547) 
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17. JG959/000042/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Josep Pla, de Palafrugell, per al finançament de les activitats de 
promoció de la lectura i els estudis del patrimoni literari de Josep Pla (exp. 
2018/1608) 

18. JG959/000039/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Alter Sinergies, SL, per al finançament del Festival Càntut_Cançons de tradició 
oral (exp. 2018/1546) 

19. JG959/000036/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament d'Arbúcies per al finançament de Les Enramades (exp. 2018/961) 

20. JG959/000044/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per al finançament del V Festival 
Domini Màgic de Poesia (exp. 2018/1623) 

21. JG959/000045/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
FANJAC per al finançament del Projecte extracurricular: Explorem junts (exp. 
2018/1617) 

22. JG959/000015/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa del decret de 
desistiment número 43/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Girona, resolent el recurs abreujat núm. 74/2017. Consorci de la Costa Brava 
(exp. 2017/6105) 

23. JG959/000013/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de  la sentència núm. 29/2018, de 
25 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, 
resolent el recurs abreujat número 318/2016 (exp. 2017/483) 

24. JG959/000016/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 849/2017, 
dictada per la  Secció Quarta de la  Sala Contenciós Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, resolent el recurs d'apel·lació núm. 130/2017 
(exp. 2018/1615) 

25. JG959/000010/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de  la sentència núm. 191/2017, de 
10 de novembre de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Girona, resolent el recurs ordinari número 383/2013 (exp. 2018/855) 

26. JG959/000008/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de  la sentència núm. 692/2017, de 
21 de setembre, dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciós 
Administrativa del TSJC), resolent el recurs d'apel·lació número 309/2014 (exp. 
2018/470) 

 
27. Proposicions urgents 
 
28. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

20 de febrer de 2018 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de febrer 
de 2018, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG959/000012/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Cistella, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2017 (exp. 2017/1340) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Cistella de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 20.800,72 
€, 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 Cistella el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient 
2017/1340, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Ajuntament Concepte Subvenció Canvi destí Nova 
Subvenció 

 
Cistella 

Adequació de la 
instal·lació elèctrica 
de l'immoble 
municipal situat C/ 
Centre, 12 Fase I 

20.800,72 € Adequació de la 
instal·lació elèctrica 
de l'immoble 
municipal situat C/ 
Centre, 12 Fase I 

12.850,72€

 Rehabilitació piscina 
municipal 

7.950,00€

Total 20.800,72€  20.800,72€

 
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. 
 
4. JG959/000011/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi condicions subvenció 
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Ajuntament de Biure, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2017 (exp. 2017/1306) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Biure de canvi de condicions de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 per a despeses 
d’inversió, d’import 19.000,00 €, 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 Biure el canvi de condicions de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 per a despeses 
d’inversió, expedient 2017/1306, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Ajuntament Concepte Subvenció € Nova Subvenció € 
 

Biure Desmuntatge i muntatge línies 
elèctriques 

12.500,00 13.884,00

 Adquisició immoble per a la 
instal·lació de l'Edar 

6.500,00 5.116,00

  19.000,00 19.000,00

 
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 
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. JG959/000013/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació convocatòria de 
subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana per a 
l'any 2018 (exp. 1505/2018) 

 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, preveu una línia de subvencions en l’àmbit 
de la Participació Ciutadana i la forma d’atorgament és la concurrència i convocatòria 
anual. 
 
La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions 
dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la Participació 
Ciutadana. 
 
La tramitació d'aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen en les 
bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la 
Participació Ciutadana, aprovades pel Ple de la Diputació el dia 20 de febrer de 2018, 
i publicades inicialment al BOP núm.40 , de 26 de febrer de 2018. 
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Atesos els antecedents exposats, la Junta de govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana per 
a l’any 2018, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana 
- any 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, 
destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions 
dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació 
ciutadana, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 20 de febrer de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 40, de 26 de febrer de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 93.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació.  

Aplicació pressupostària Import en € 
404/9240/46200  93.000,00 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim del mateix import, derivada de l’aprovació d’una 
modificació pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a 
la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 de març al 30 d’abril de 2018. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona 
http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/participaciociutadana_2018, acompanyat 
de la documentació que preveu l’article 8 de les bases reguladores. 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat vàlid, emès per una entitat 
certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
Import de les subvencions 
L’import màxim que es podrà concedir per a cada subvenció serà de 5.000,00€. La 
quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada 
sol·licitud d’acord amb els criteris establerts a la Base 7a i, atesa la puntuació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la 
convocatòria, es prorratejarà entre els beneficiaris l’import d’aquesta, i es 
determinaran les subvencions individuals així com el percentatge que representen 
sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
En quedaran excloses les sol·licituds que obtinguin un resultat inferior a 500,00 €. 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
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Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades durant l’any en el 
qual es demani la subvenció i fins a la data límit per justificar-les. 
Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 31 d’octubre de 2019 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 12.1 de les 
bases 
4. Termini de resolució i notificació 
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data 
en què s’adopti l’acord. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà 
l’extracte al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2018 per un import 
màxim de 93.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404/9240/46200 Ajuts 
a ajuntaments Bon Govern, Transparència i Participació. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
Cinquè. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi 
de comportar un canvi en les seves determinacions. 
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6. JG959/000014/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Figueres, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1363) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Figueres de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 
511.996,00 €, 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 Figueres el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient 
2017/1363, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Ajuntament Concepte Subvenció Canvi destí Nova 
Subvenció 

 
 
FIGUERES 

Projecte adequació 
accessibilitat, millora 
drenatge i pavimentació 
carrers Damàs Calvet i 
Cusí Fortunet 
 

240.843,00 € Projecte 
aparcament 
dissuasiu a la 
ctra. De Llançà 
 

172.378,33 €

Projecte adequació 
accessibilitat i millora de 
pavimentació  entorn Pl. 
de l'Estació-C/Migdia 
 

271.153,00 € Projecte 
adequació 
accessibilitat i 
millora de 
pavimentació 
entorn Pl. de 
l'Estació-
C/Migdia 
 

339.617,67 €

 Total 511.996,00 €  511.996,00 €

 
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 
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. 
 
7. JG959/000010/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció 
nominativa a l'Ajuntament d'El Port de la Selva per millora ctra. de Sant 
Pere de Rodes (exp. 2018/489) 

 
L’Ajuntament de El Port de la Selva va sol·licitar en data 06/02/18 una subvenció 
nominativa per a les obres de rehabilitació i millora de la ctra. de Sant Pere de Rodes. 
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La Junta de Govern del dia 01/08/2017 va donar compte del Decret de Presidència 
d’aprovació d’intencions d’arranjament del camí del Port de la Selva a Sant Pere de 
Rodes a subscriure entre les conselleries de Territori i Sostenibilitat, la Conselleria 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, l’Ajuntament de El Port de la Selva i la 
Diputació de Girona, que diu: 
 
“Primer. Arranjar la carretera de Port de la Selva a Sant Pere de Rodes. 
A tal efecte, la Diputació de Girona redactarà un projecte constructiu que inclogui les 
actuacions necessàries per realitzar aquest arranjament, projecte que serà executat 
per l’Ajuntament de Port de la Selva a qui correspondrà també recepcionar les obres 
un cop finalitzades. 
 
Pel que fa al cost de les actuacions d’arranjament, serà assumit per les parts de la 
forma següent: 
En quant a la quantitat de 100.000,00 euros, serà assumida pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
En quant a la quantitat de 100.000,00 euros, serà assumida pel Departament 
d’Empresa i Coneixement. 
En quant a la quantitat de 200.000,00 euros, serà assumida per la Diputació de 
Girona. 
 
I, finalment, en quant a la quantitat que resti per abonar fins arribar al valor 
d’adjudicació del contracte d’execució de les obres, serà assumida per l’Ajuntament 
de Port de la Selva. 
 
Els organismes signants hauran de realitzar tots els tràmits que siguin necessaris 
per tal de poder fer front als acords assolits, en l’anualitat 2018. 
 
Segon. La cessió de la titularitat de la carretera de Port de la Selva a Sant Pere de 
Rodes per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona. 
Un cop finalitzades i recepcionades les obres d’execució del projecte d’arranjament, la 
Diputació de Girona assumirà la titularitat de la carretera de Port de la Selva a Sant 
Pere de Rodes per tal d’incorporar-la a la seva xarxa viària. 
A tal efecte, l’Ajuntament de Port de la Selva i la Diputació de Girona iniciaran els 
tràmits que siguin necessaris, d’acord amb la normativa sectorial de carreteres, per tal 
de fer efectiva aquesta cessió.” 
 
La Diputació de Girona ja ha redactat el projecte de “Rehabilitació i millora de la ctra. 
de Sant Pere de Rodes al TM del Port de la Selva”, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 664.556,58 €. 
 
La subvenció directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a l'article 22.2.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l'article 15 de 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, entre d’altres 
supòsits, quan estiguin consignades nominativament al pressupost. 
 
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb la Instrucció de control intern 
de la Diputació aprovada pel Ple en sessió del dia 20 de maig de 2014, la Junta de 
govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, per unanimitat, acorda: 
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Primer. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 
Núm. 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la subvenció 

2018/489 Ajuntament de El Port 
de la Selva 

P1714900F Rehabilitació i millora de la ctra. de 
Sant Pere de Rodes 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament  
 

Import a 
justificar 
 

664.556,58 664.556,58 200.000,00 € 30,10% 664.556,58

 
Segon. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 200.000,00 
€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/4530/76203 del pressupost de 2018. 
 
Tercer. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
Quart. Despeses subvencionables i període d’execució. Es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud 
presentada pel beneficiari, d’import 664.556,58 €; les quals s’hauran de realitzar 
abans de la data fitxada per a la seva justificació. 
 
Cinquè. Justificació. La subvenció s’ha de justificar, dins un termini que finalitza el dia 
16 de febrer de 2019 mitjançant la presentació del compte justificatiu, segons el 
model disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat). S'entén com 
a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes per 
l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi efectuat el pagament efectiu, abans de 
l'acabament del període de justificació.  
 
Si el cost de la inversió subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst 
de 664.556,58 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer, i 
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, el qual assumeix el compromís del 
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no 
subvencionada. D’altra banda, si el cost final de l'actuació subvencionada és inferior 
al previst a causa de baixa en l'adjudicació, la quantitat a lliurar es mantindrà en 
200.000,00 € i es modificarà el percentatge de la subvenció, que quedarà fixat en la 
xifra que resulti de calcular el percentatge de la subvenció en relació a l'import 
d'adjudicació. 
 
Sisè. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions parcials 
sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta 
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la 
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la 
subvenció. 
 
Setè Afectació del béns. Els béns objecte d'aquesta subvenció que tinguin el caràcter 
d'inventariable s'hauran de destinar al fi concret per al qual es va concedir la 
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subvenció durant un període que no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. Si el beneficiari 
es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb 
caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció 
més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
Vuitè. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
Novè. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre 
les actuacions objecte de subvenció i caldrà col·locar un cartell anunciador de l’obra 
amb el logotip de la Diputació de Girona. 
 
Desè. 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 la subvenció de la Diputació de Girona amb l'altre 
finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà 
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
Dotzè. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció 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. 
 
Tretzè. Normes supletòries. En tot el que no prevegi aquesta resolució 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 se n'aprova el reglament, l'Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui 
aplicable. 
 
Catorzè. Notificar la present resolució/acord a l'Ajuntament amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
8. JG959/000008/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Habitatge (028): Aprovar convocatòria de subvencions a ajuntaments i 
consells comarcals per a la gestió de les polítiques d'habitatge en l'àmbit 
comarcal (exp. 2018/1420) 

 
La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
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col·laborar amb el finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge en 
l’àmbit comarcal. 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, estableix aquesta línia de subvencions 
amb la finalitat de col·laborar econòmicament per a facilitar l’accés a les polítiques 
d’habitatge a tota la població dels municipis del territori a través dels serveis 
comarcals d’habitatge. 
L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments i 
consells comarcals en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar 
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal portades a terme durant l’any 2018. 
 
Les actuacions subvencionables es determinen en les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de 
les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal; aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona el dia 21 de febrer de 2017 i publicades al BOP núm. 45 de 6 de 
març de 2017.  
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert a l'Ordenança 
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, d’acord amb el que 
estableixen les Bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, la Junta de govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments i consells comarcals en l’àmbit de les 
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, el text de la qual es transcriu com 
segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I CONSELLS 
COMARCALS PER A LA GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 
EN L’ÀMBIT COMARCAL 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva i convocatòria pública, del departament d’Habitatge de 
l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona en l’àmbit de les polítiques 
socials d’habitatge, destinades a finançar els serveis comarcals d’habitatge gestionats 
per ajuntaments i consells comarcals. L’objectiu és fomentar l’extensió d’aquestes 
actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona, d’acord amb les bases 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 21 de febrer de 2017 i 
publicades al BOP núm. 45, de 6 de març de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 77.000,00 €. El crèdit pressupostari va 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i els imports següents: 

Aplicació pressupostària Import en euros 
403/1521/46500 57.000,00 € 
403/1521/46200 20.000,00 € 
TOTAL 77.000,00 € 
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Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim un import de 30.000,00 €, derivada d’una modificació de 
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar del 15 de març al 13 d’abril de 2018, 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_comarcals_habitatge_2018),  
i han d’estar signades pel president, amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid 
i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya. 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament o consell 
comarcal. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a l’Àrea de Cooperació 
Municipal, mitjançant la plataforma EACAT. 
4. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis 
mesos, a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. La 
resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 
deu dies, a comptar des de la data en què s’adopti l’acord.  
5. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de 
2018. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 12 de les 
bases. 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra, s’hi pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a 
la notificació de la resolució. Alternativament, i de manera potestativa, es pot 
interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació.  
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web 
corporatiu, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3.b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2018 per un import 
màxim de 77.000,00 €. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i els imports següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
403/1521/46500 57.000,00 € 
403/1521/46200 20.000,00 € 
TOTAL 77.000,00 € 
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Tercer. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord, per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar, i 
perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
9. JG959/00007/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 

(028): Convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, 
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge. (exp. 
2018/1374) 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments 
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar polítiques 
d’habitatge. 
 
Les actuacions subvencionables es determinen en les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona el dia 23 de gener de 2018 i publicades al BOP núm. 27 de 7 de 
febrer de 2018.  
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que s’estableix a 
l'Ordenança General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i 
l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, d’acord amb el que 
estableixen les Bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, la Junta de govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, el 
text de la qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A ESTUDIS, 
PLANS, PROGRAMES I PROJECTES LOCALS EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES 
D’HABITATGE 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als ajuntaments 
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, dins del programa d’ajuts 
locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, destinades al finançament d’estudis, 
plans, programes i projectes locals, d’acord amb les bases aprovades pel Ple de la 
Diputació en sessió de data 23 de gener de 2018 i publicades al BOP núm. 27, de 7 
de febrer de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
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L’import total destinat a la convocatòria és de 190.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els 
següents:  

Aplicació pressupostària Import en euros 
403/1521/46200 190.000,00 € 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb un percentatge 
addicional del 10%. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir del dia 15 de març de 2018 
fins al dia 13 d’abril de 2018, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona 
(https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_locals_habitatge_2018) i hauran d’estar 
signades per l’alcalde amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per 
una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a l’Àrea de Cooperació 
Municipal, mitjançant la plataforma EACAT, i s’hauran d’acompanyar de la 
documentació que recull l’article 7 de les bases reguladores. 
4. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria. La resolució 
serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu 
dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord.  
5. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de 
2018. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 11.1 de les 
bases. 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta és 
procedent interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
de la notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, es pot 
interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.  
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web 
corporatiu, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3.b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
8. Efectivitat 
Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions 
contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de comportar 
canvis en les seves determinacions.” 
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Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2018 per un import 
màxim de 190.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 403/1521/46200 Ajuts 
a ajuntaments Habitatge del pressupost de l’exercici 2018.  
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui 
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
Cinquè. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi 
de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
10. JG959/000046/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa 
a l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'edició del volum núm. 5 de la 
col·lecció "Toponímia dels Veïnats de Cassà" (exp. 2018/1413) 

 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, en data 13 de febrer de 2018 ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de l’edició del cinquè volum de la col·lecció 
“Toponímia dels Veïnats de Cassà”, que té per títol provisional El Termenal, i s’ha 
instruït l’expedient 2018/1413. 
 
L’Ajuntament de Cassà, mitjançant la publicació de la col·lecció “Toponímia dels 
Veïnats de Cassà” té dos objectius principals, d’una banda fer una recerca i una 
recopilació dels noms de lloc de Cassà de la Selva, i de l’altra, posar a l’abast del 
públic el resultat d’aquesta recerca per mitjà d’un disseny efectiu on hi té un paper 
important la cura de les fitxes descriptives i de l’ortofotomapa que els acompanya. 
Afegeixen, des de l’Ajuntament, que té, a més, dos valors afegits: la creació d’una 
eina educadora de la ciutadania i la visualització de l’Arxiu Municipal com un servei 
que aposta per a la recerca i la difusió de la història local. 
 
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 Servei de 
Comunicació Cultural atorgui una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per a l’edició del volum corresponent per a l’any 2018 de la col·lecció 
“Toponímia dels Veïnats de Cassà”. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Cassà de la Selva , 
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 
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mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació 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 una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Expedient    Beneficiari CIF/NIF 

2018/1413 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA P1704900H 
Objecte de la subvenció 

Edició del volum núm. 5 de la col·lecció “Toponímia dels Veïnats de Cassà”: El Termenal 
(títol provisional) 

Subvenció 
Import concedit Cost de l’objecte de la subvenció i import a 

justificar 
% de finançament 

3.200,00 € 8.000.00 €  40% 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 3.200,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/46206 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 
2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició del volum núm. 5 de la col·lecció 
“Toponímia dels Veïnats de Cassà” i previstes en el pressupost de despeses de la 
sol·licitud de subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per 
sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament  abans d’acabar el 
període de justificació. 
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
15 de novembre de 2018. 
 
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, nacional, 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 Cassà de la 
Selva accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades 
per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació.  L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha de 
justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva 
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de l’objecte de la subvenció, per import de 8.000,00 €, corresponent 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 (per via telemàtica) del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la 
publicació subvencionada, així com en el material de difusió relatiu a la presentació 
del llibre. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
 
a) 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. 
b) 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. 
 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Cassà de la Selva té les 
obligacions següents: 



 
  
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 19

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva 
sol·licitud. 

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui 
requerida en relació amb 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 la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Lliurar a la Diputació de Girona 20 exemplars de l’obra subvencionada. 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 

Desè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
 
Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 

a) Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
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Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. 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 publiques i dels 

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

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

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

e) El rendiment 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 
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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. 

 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no 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 normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
11. JG959/000043/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya per al 
finançament del manteniment i desplegament de l'activitat de la UOC a 
Girona (exp. 2018/1570) 

 
La Fundació Universitat Oberta de Catalunya, amb seu a Barcelona, (UOC), ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del manteniment i 
desplegament de l’activitat de la UOC a Girona i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2018/1570). 
 
La missió de la UOC és facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, fent 
servir les noves tecnologies per superar les barreres del temps i de l’espai. El seu 
objectiu principal és fer avançar la creativitat de les persones i contribuir al progrés de 
la societat, impulsant la recerca entorn de la societat del coneixement; és per això que 
es dota d’una xarxa territorial que apropa el fet universitari arreu de les comarques 
gironines.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis superiors. L’objectiu 
d’aquesta línia és fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional 
superior a les comarques de Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 
(UOC), de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
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Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, (UOC), 
per al finançament del manteniment i desplegament de l’activitat de la UOC a Girona, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/1570 Fundació 
Universitat Oberta 
de 
Catalunya_UOC_Ba
rcelona 

G60667813 Manteniment i 
desplegament 
de les activitats 
a Girona 

Des de l’1 de 
gener al 15 de 
novembre de 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

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

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-
CENTS EUROS, (64.600,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3260/48005 del pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de gener fins al 
15 de novembre de 2018.  
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, (UOC), accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 64.600,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 70,29 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
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La Fundació Universitat Oberta de Catalunya, (UOC), ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 91.895,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
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), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 

1. Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
2. 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;  

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

4. Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats de la programació de la UOC. 

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

 
B. El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat d’un informe de revisió del 
compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com exercent en el 
“Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria de 
Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari 
de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n 
pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els 
fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
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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 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

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

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. 
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Desè. Obligacions del beneficiari. La Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 
(UOC), té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Universitat Oberta de Catalunya, (UOC), i els tercers relacionats amb 
l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les 
sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
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.  
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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 Universitat Oberta de Catalunya, (UOC), 
amb seu a Barcelona. 
 
12. JG959/000035/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Palamós per al finançament del Festival Amb 
So de Cobla (exp. 2018/625) 

 
L’Ajuntament de Palamós ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival Amb So de Cobla i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/625). 
 
Amb So de Cobla es va presentar l’any passat per primera vegada a Palamós, vila de 
llarga tradició sardanista. El festival Amb So de Cobla va néixer d’un projecte inspirat 
per l’Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós, acollit i impulsat per la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural, gestionat per 
l’Ajuntament de Palamós i amb la col·laboració de la Diputació de Girona. Amb So de 
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Cobla va néixer amb la intencionalitat de difondre la música de cobla més enllà de les 
audicions de sardanes.  
 
Amb So de Cobla transgredeix i presenta els instruments de la cobla catalana en 
nous formats, nous ritmes... obrint-los a tot el ventall de combinacions possibles. 
Aquesta idea es reforça amb la programació de propostes per atraure a tot tipus de 
públics, així com de posar en valor la música popular i tradicional entre l’oferta d’estiu 
a la Costa Brava i per extensió a comarques de Girona. 
 
El festival Amb So de Cobla 2018 manté els tres eixos vertebradors: la difusió amb el 
programa de concerts, la producció amb dos nous espectacles creats per a ser 
estrenats a Palamós, i la formació professional de la mà de diversos músics de cobla 
de primera fila que impartiran una masterclass. 
 
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 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Palamós, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Palamós, per al finançament del 
Festival Amb So de Cobla, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/625 Ajuntament de 
Palamós 

P1712500F Festival Amb So 
de Cobla 

Del 8 al 12 
d’agost de 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

53.000,00 € 53.000,00 € 23.000,00 € 43,39 % 53.000,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-TRES MIL EUROS 
(23.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46229 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
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Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de gener del 2018 
al 31 d’agost de 2018. 
 
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 Palamós 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Palamós té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per 
l’import de 23.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 43,39 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Palamós ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 53.000,00 € 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: 
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a) Un 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 Amb So de Cobla. 

 
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 28 de setembre de 
2018. 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 Palamós presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Palamós, 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, 
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general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
Onzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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. 
 
Dotzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Tretzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palamós. 
 
13. JG959/000041/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Escola de Música de Palafrugell per al finançament del 
funcionament ordinari de l'Energia_Centre d'Ensenyaments artístics i 
professionals (exp. 2018/1425) 
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L’Escola de Música de Palafrugell ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del funcionament ordinari del Centre l’Energia i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/1425). 
 
La creació de l’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals de Palafrugell 
va venir motivada per la profusió d’estudiants de música que hi ha hagut a Palafrugell 
i rodalies, mes de 300, en els darrers anys i per la necessitat d’oferir als que volien 
seguir els estudis professionals una oportunitat de poder fer-ho sense haver-se de 
desplaçar a Girona on existia l’únic centre d’aquestes característiques en tota la 
demarcació. 
 
L’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals de Palafrugell imparteix 
estudis de grau professional de música, els que determina el departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i compta amb un centenar d’alumnes 
del Baix Empordà amb perspectiva de creixement, essent l’únic centre d’aquestes 
característiques dins de la seva àrea geogràfica. 
 
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 equipaments culturals estratègics. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Escola de Música de Palafrugell, 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’Escola de Música de Palafrugell per al finançament 
del funcionament ordinari del Centre l’Energia, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/1425 Escola de Música 
de Palafrugell 

B17377177 Funcionament 
ordinari del 
Centre 
l’Energia 

De l’1 de 
setembre de 
2017 al 31 
d’agost del 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

174.000,00 € 174.000,00 € 12.000,00 € 6,90 % 174.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS, 
(12.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47925 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
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Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de setembre de 
2017 al 31 d’agost de 2018. 
 
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’Escola de Música de 
Palafrugell accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, 
a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. L’Escola de Música de Palafrugell té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 12.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 6,90 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Escola de Música de Palafrugell ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 174.000,00 € 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:  



 
  
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 33

 
a) Un 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 Centre l’Energia. 
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. 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 28 de setembre de 
2018. 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’Escola de Música de Palafrugell presenti la documentació justificativa 
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, 
amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Escola de Música de Palafrugell 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 
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estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
Onzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Dotzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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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Tretzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Catorzè. Notificar aquest acord a l’Escola de Música de Palafrugell. 
 
14. JG959/000038/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa al Consell Comarcal del Gironès per al finançament del 
projecte Escenaris_2018, Teatre al Gironès (exp. 2018/1530) 

 
El Consell Comarcal del Gironès, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte Escenaris, Teatre al Gironès, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/1530). 
 
El Consell Comarcal del Gironès, programa des de fa 14 anys teatre professional i 
amateur en els municipis de la comarca del Gironès. Aquesta programació es realitza 
de forma conjunta, simultània i itinerant en el màxim de municipis, amb l’objectiu de 
dinamitzar l’acció teatral de la comarca, al mateix temps que la suma d’esforços entre 
programadors permet economitzar els recursos necessaris.  
 
Escenaris 2018 es celebra entre els mesos de gener i juny, amb un total de 86 
representacions de teatre professional de companyies gironines i de la resta de 
Catalunya. 
 
Una de les novetats de les darreres dues edicions és la presentació de cinc projectes 
de dinamització de públics. En concret, aquest any, i en els municipis de Cassà de la 
Selva, Llagostera, Celrà i Flaçà, es comptarà amb cinc propostes de dinamització 
amb entitats locals educatives i socials, a fi d’apropar el teatre a nous sectors 
potencials de públic: col·lectius de dones, associacions de joves, estudiants de català, 
parelles lingüístiques del programa de Voluntariat per la Llengua, usuaris dels serveis 
socials  comarcals amb risc d’exclusió social, gent gran, entre d’altres. 
 
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 per les arts escèniques, dins la qual s’hi engloben les 
accions de promoció del teatre. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri 
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques, així com, 
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Consell Comarcal del Gironès, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
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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 al Consell Comarcal del Gironès, per al finançament de 
les activitats del projecte Escenaris, Teatre al Gironès, que es detalla a continuació: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període d’execució 

2018/1530 Consell Comarcal 
del Gironès 

P6700003D Escenaris, Teatre 
al Gironès 

De gener a juny 
de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

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

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS 
(25.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46503 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de gener al 30 de 
juny de 2018. 
 
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 Gironès, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per 
l’import de 25.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 60,97 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest 
acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
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Setè. Règim de justificació.  
El Consell comarcal del Gironès, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 41.000,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitats que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació que ha de contenir la informació 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 Escenaris, Teatre al Gironès. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de juliol de 2018. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt el Consell Comarcal del Gironès, presenti la documentació justificativa 
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, 
amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
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. El Consell Comarcal del Gironès, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El Consell Comarcal del Gironès, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
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Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 Consell Comarcal del Gironès, amb seu a Girona. 
 
15. JG959/000037/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
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nominativa a la Fundació privada "El Foment", de Banyoles, per al 
finançament de les activitats culturals de la Fundació (exp. 2018/1376) 

 
La Fundació privada “El Foment” de la Sardana, de Banyoles, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats culturals de la fundació i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1376). 
 
El Foment de la Sardana de Banyoles es va crear l’any 1930 i des d’aleshores fins a 
l’actualitat ha estat l’entitat sardanista de referència de la comarca del Pla de l’Estany. 
Té com a objectiu principal fomentar i potenciar totes les manifestacions de la cultura 
popular i tradicional del país i ho fa mitjançant l’organització d’aplecs, festivals, i 
participació en les principals festivitats de la seva zona. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb la cultura popular i tradicional catalana, així com garantir la difusió i el 
coneixement dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni 
festiu de Catalunya. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació privada “El Foment” de la Sardana 
de Banyoles, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a la Fundació privada “El Foment” de la Sardana de 
Banyoles, per al finançament de les activitats culturals de la fundació, que es detallen 
a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de l’activitat 

2018/1376 Fundació privada 
“El Foment” de la 
Sardana 

G17891151 Activitats 
culturals de la 
fundació 

De l’1 de gener al 
31 d’octubre de 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

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

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48039 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2018. 
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Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des de l’1 de 
gener fins al 31 d’octubre de 2018. 
 
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 “El Foment” de la Sardana de Banyoles,, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 6.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 24,49 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
La Fundació privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 24.500,00 € corresponents a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació telemàtica 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 culturals de la fundació. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 



 
  
 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 42

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 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

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

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

drets estatutaris.  
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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 “El Foment” de la Sardana de 
Banyoles. 
 
16. JG959/000040/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Alter Sinergies, SL, per al finançament del Festival de la Veu 
(a)phònica (exp. 2018/1547) 

 
Alter Sinergies, SL, amb seu a Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per 
al finançament de l’organització del Festival de la Veu (a)phònica, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2018/1547). 
 
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, té com a objectiu la voluntat de dur a 
terme un festival dedicat a la veu amb totes les seves vessants; un festival de 
referència que no només se situï en el mapa musical gironí i català, sinó que sigui 
capaç d’aconseguir un efecte positiu respecte a tot el moviment musical de creació. El 
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festival ofereix una gran varietat estilística de gèneres (jazz, pop, beatbox, rock, cançó 
d’autor, tradicional...), per tal que tothom pugui trobar una proposta del seu interès. 
 
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 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor d’Alter Sinergies, SL, de Banyoles, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a Alter Sinergies, SL, per al finançament del Festival de 
la Veu (a)phònica, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/1547 Alter Sinergies, SL B17791559 Festival de la 
Veu (a)phònica 

Del 14 al 17 de 
juny de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

148.000,00 € 148.000,00 € 25.000,00 € 16,89 % 148.000,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47922 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de gener al 30 de 
juny del 2018. 
 
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 – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 46

Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que Alter Sinergies, SL, accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. Alter Sinergies, SL, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. 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 16,89 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. Alter Sinergies, SL, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 148.000,00 € 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:  
 
a) Un 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 “Festival de la Veu (a)phònica”. 

f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 
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Si el cost 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 setembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt Alter Sinergies, SL, presenti la documentació justificativa es procedirà a 
la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Alter Sinergies, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Onzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Dotzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
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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. 
Tretzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Catorzè. Notificar aquest acord a Alter Sinergies, SL. 
 
17. JG959/000042/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Josep Pla, de Palafrugell, per al finançament de 
les activitats de promoció de la lectura i els estudis del patrimoni literari de 
Josep Pla (exp. 2018/1608) 

 
La Fundació Josep Pla, de Palafrugell, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de les activitats, de promoció de la lectura i els estudis del patrimoni 
literari de Josep Pla i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1608). 
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La Fundació Biblioteca Josep Pla, té per objecte i finalitat un gran nombre d’activitats 
culturals, educatives i socials com ara, inventariar la dotació o patrimoni de la 
Fundació, conservar i custodiar en un centre de lectura i estudi la dotació fundacional 
i la biblioteca particular de l’escriptor, atorgar beques, subvencions i premis als 
estudiosos de l’obra, organitzar conferències, debats, seminaris.... i qualsevol altra 
activitat que sigui acordada pel Patronat i ho permeti la legislació.  
 
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 del patrimoni literari. L’objectiu 
d’aquesta línia és augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni literari i fomentar el 
coneixement dels autors de les comarques de Girona o que han deixat obra 
relacionada amb el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Josep Pla, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Josep Pla, de Palafrugell, per al 
finançament de les activitats de promoció de la lectura i els estudis del patrimoni 
literari de Josep Pla, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2018/1608 Fundació Josep 
Pla_Palafrugell 

G17337221 Promoció de la 
lectura obra de 
Josep Pla (serveis 
educatius) 

Fins al 15 de 
novembre de 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

134.000,00 € 134.000,00 € 50.000,00 € 37,31 % 134.000,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS 
(50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48008 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
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 personal que consten 
en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 
2018 i finalitza el 15 de novembre de 2018. 
 
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 Josep Pla, 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 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 37,31 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. Es podran fer 
pagaments fraccionats mitjançant la presentació de comptes justificatius parcials 
corresponents a la despesa efectuada en un període determinat. El darrer compte 
justificatiu haurà d’anar acompanyat de l’informe d’auditor. 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
La Fundació Josep Pla, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
134.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de personal 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), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 

1. Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
2. 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;  

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

4. Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats de la Fundació. 

5. 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 
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compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
B. El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat d’un informe de revisió del 
compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com exercent en el 
“Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria de 
Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari 
de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n 
pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els 
fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2018. 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 Josep Pla, 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.  
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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 Josep Pla, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
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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 Josep Pla, 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 la Fundació Josep Pla, de Palafrugell. 
 
18. JG959/000039/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Alter Sinergies, SL, per al finançament del Festival 
Càntut_Cançons de tradició oral (exp. 2018/1546) 

 
Alter Sinergies, SL, de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte d’organització del Festival Càntut - Cançons de tradició oral, 
i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1546). 
 
El projecte Càntut - Cançons i músiques dels avis, té com a objectiu recollir i difondre 
la música popular i tradicional recordada per la gent més gran de les comarques 
gironines, per tal de reivindicar uns repertoris musicals lligats a la cultura catalana. El 
Festival Càntut és una proposta oberta a tots els públics amb concerts, xerrades, 
tallers, exposicions... per fer viure aquestes cançons perquè esdevinguin realment 
emotives, pràctiques i comunicatives. Enguany se celebrarà la 3a edició del Festival. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al patrimoni immaterial. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport i promoure l’estudi i la protecció del patrimoni 
immaterial, especialment el vinculat a la memòria històrica. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor d’Alter Sinergies, SL, de Banyoles, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
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Primer. Concedir la subvenció a Alter Sinergies, SL, per al finançament del Festival 
Càntut – Cançons de tradició oral, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de l’activitat 

2018/1546 Alter Sinergies, SL B17791559 Festival Càntut Del 16 al 18 de 
novembre de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

20.000,00 € 20.000,00 € 12.000,00 € 60,00 % 20.000,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS, 
(12.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47911 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de gener al 30 de 
novembre del 2018. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que Alter Sinergies, SL, accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. Alter Sinergies, SL, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 12.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 60,00 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. Alter Sinergies, SL, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 20.000,00 € 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:  
 
a) Un 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 “Festival Càntut – Cançons de tradició oral”. 
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. 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 30 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt Alter Sinergies, SL, presenti la documentació justificativa es procedirà a 
la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
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concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Alter Sinergies, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Onzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran 
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Dotzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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. (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. 
 
Tretzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Catorzè. Notificar aquest acord a Alter Sinergies, SL. 
 
19. JG959/000036/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament d'Arbúcies per al finançament de Les 
Enramades (exp. 2018/961) 

 
L’Ajuntament d’Arbúcies ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
Les Enramades i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/961). 
 
La Festa de les Enramades d’Arbúcies és la més participativa i intercultural del 
municipi amb la col·laboració de moltes entitats i persones de totes les generacions. 
Declarada d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1999, actualment 
es continua engalanant els carrers amb garlandes cobrint els carrers d’un costat a 
l’altre. Avui la festa de les Enramades és una festa transversal des de la vessant 
cultural a la turística passant per aspectes medi ambientals, la implicació dels nous 
col·lectius de població residents a Arbúcies, la comunicació i la participació. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a la cultura popular i tradicional. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb la cultura popular i tradicional catalana. Garantir la difusió i coneixement dels 
elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament d’Arbúcies, 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 d’Arbúcies, per al finançament de Les 
Enramades, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de l’activitat 

2018/961 Ajuntament 
d’Arbúcies 

P1700900B Les Enramades Del 27 de maig al 6 
de juny de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

43.700,00 € 43.700,00 € 3.000,00 € 6,87 % 43.700,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS (3.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46218 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de gener del 2018 
al 30 de juny de 2018. 
 
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’Arbúcies 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament d’Arbúcies 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. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per 
l’import de 3.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 6,87 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament d’Arbúcies ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 43.700,00 € 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 (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 Enramades. 
 
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 28 de setembre de 
2018. 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’Arbúcies 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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Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament d’Arbúcies, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
Onzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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. 
 
Dotzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Tretzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
20. JG959/000044/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per al finançament 
del V Festival Domini Màgic de Poesia (exp. 2018/1623) 

 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha sol·licitat una subvenció nominativa per 
al finançament del V Festival Domini Màgic de Poesia i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/1623). 
 
El Festival Domini Màgic de Poesia de Santa coloma de Farners, és una de les 
activitats culturals més importants del cicle anual d’actes i programes de cultura del 
municipi. Té com a tema central el poeta Joan Vinyoli, el llegat documental del qual 
fou donat a la ciutat pels seus hereus, per tal de treballar en la recerca, conservació i 
difusió de la seva obra. El Festival té per objectiu apropar la poesia als veïns de la 
ciutat i, més enllà d’aquesta, a tota la comarca, a la qual conviden a participar-hi. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a patrimoni literari. L’objectiu d’aquesta 
línia és augmentar la sensibilitat entorn aquest tipus de patrimoni i fomentar el 
coneixement dels autors de les comarques de Girona o que han deixat obra 
relacionada amb el territori. 
 
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. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural,  la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per al 
finançament del V Festival Domini Màgic de Poesia, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de l’activitat 

2018/1623 Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Farners 

P1719100H V Festival 
Domini Màgic de 
Poesia 

Des del 16 al 18 de 
març de 2018.  

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

10.203,77 € 10.203,77 € 2.500,00 € 24,50 % 10.203,77 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS MIL CINC-CENTS 
EUROS (2.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46228 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
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 1 de gener fins 
al 31 de març de 2018.  
 
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 Santa Coloma de Farners, 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.  
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 2.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 24,50 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 10.203,77 € 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) 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 V Festival Domini Màgic de Poesia. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de juliol de 2018. 
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 Santa Coloma de Farners 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’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 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’Ajuntament de Santa Coloma de Farners 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.  
 

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 l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 
 
21. JG959/000045/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la FANJAC per al finançament del Projecte extracurricular: 
Explorem junts (exp. 2018/1617) 

 
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: Explorem Junts, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1617). 
 
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 2018 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. 
 
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 Fanjac per al finançament del Projecte 
extracurricular: Explorem Junts, que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de l’activitat 

2018/1617 Fundació Fanjac –
Barcelona 

G63858294 Projecte 
extracurricular: 
Explorem Junts 

Des de l’1 de 
gener fins al 31 de 
juliol de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

49.780,00 € 49.780,00 € 8.000,00 € 16,07 % 49.780,00 €

 
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 2018. 
 
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 2018.  
 
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 16,07 % 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 Fanjac ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 49.780,00 € 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) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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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: Explorem Junts. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 
2018. 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 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
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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 
Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  

 
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 Fanjac, amb seu a Barcelona. 
 
22. JG959/000015/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa del decret de 
desistiment número 43/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Girona, resolent el recurs abreujat núm. 74/2017. Consorci de la Costa 
Brava (exp. 2017/6105) 
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Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de nou de febrer de 2018, que diu: 
 

“En data set de febrer de 2018 se'ns ha notificat diligència d’ordenació de cinc de 
febrer, que declara la fermesa del decret número 43/2017de 12 de desembre, 
dictada per la jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 3 de 
Girona, que declara desistida la part recurrent, i acabades les actuacions del 
recurs abreujat número 74/2017, interposat per M. F. P. i F. F. P contra el 
Consorci de la Costa Brava. 
S’adjunten el decret de 12 de desembre de 2017, que va disposar tenir per 
desistida la part recurrent i la diligència d’ordenació de cinc de febrer de 2018, 
que declara la fermesa del decret. 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  
la Junta de Govern d'aquesta Diputació.” 

 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, acorda l’assabentat de la fermesa del 
decret de desistiment número 43/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Girona, resolent el recurs abreujat núm. 74/2017. Consorci de la Costa Brava (exp. 
Firmadoc núm. 2017/6105). 
 
23. JG959/000013/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de  la sentència núm. 29/2018, 
de 25 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Girona, resolent el recurs abreujat número 318/2016 (exp. 2017/483) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de nou de febrer de 2018, que diu: 
 

"En data set de febrer de 2018 se'ns ha notificat la sentència núm. 26/2018, de 25 
de gener de 2018, dictada pel  Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, 
que DESESTIMA el recurs abreujat número 318/2016, interposat per la senyora 
C. S. O. contra els decrets de la Presidència de la Diputació de Girona de 12 de 
maig i 21 de juliol, ambdós de l’any 2016, el primer, declarant acabats els tràmits 
de l’expedient d’alteració del medi físic número 2016/1185, requerint la retirada de 
rètol publicitari a la carretera GI-V-6546, autovia de Palafrugell a Calella, i el 
segon, davant del seu incompliment, d’acord d’execució subsidiària, a costa de la 
part requerida.  
La mateixa sentència, declara la seva fermesa, sense possibilitat de recurs 
d’apel·lació. 
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, a més a més, 
estableix l’obligació del pagament de les costes a la part actora, tot limitant-les al 
màxim de 300€. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  
la Junta de Govern d'aquesta Diputació.” 
 

La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, acorda l’assabentat de  la sentència 
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núm. 29/2018, de 25 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Girona, resolent el recurs abreujat número 318/2016 (exp. Firmadoc núm. 2017/483). 
 
24. JG959/000016/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 849/2017, 
dictada per la  Secció Quarta de la Sala Contenciós Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, resolent el recurs d'apel·lació 
núm. 130/2017 (exp. 2018/1615) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, 22 de febrer de 2018, que diu: 
 

“En data 15 de febrer de 2018 se'ns ha notificat el decret de 13 de febrer, que 
declara la fermesa de la sentència núm. 849/2017, dictada per la  Secció Quarta 
de la  Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), que desestima el recurs d’apel·lació núm. 130/2017, 
interposat per F. G. B., Zurich España, Compañia de Seguros i Reaseguros, S.A. 
i la Diputació de Girona contra la sentència núm. 16/2017, de 30 de gener del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, que va estimar parcialment, el 
recurs ordinari núm. 240/2015 interposat pel primer, contra la desestimació del 
recurs administratiu que va formular contra la resolució de set d’abril de 2015, 
que va desestimar,en via administrativa,  la seva reclamació patrimonial per les 
lesions que va partir, a conseqüència de l’accident que es va produir a carretera 
GI-V-5223 de la Xarxa Viària de la Diputació. 
 
La sentència del TSJC, confirma la sentència de primera instància en tots els 
seus extrems, amb l’obligació per a la Diputació del pagament de la corresponent 
indemnització de 63.821,11€, més els interessos legals des de la formulació de la 
reclamació administrativa. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  
la Junta de Govern d'aquesta Diputació.” 

 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, acorda l’assabentat de la sentència 
núm. 849/2017, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciós Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, resolent el recurs d’apel·lació núm. 
130/2017 (exp. Firmadoc núm. 2018/1615). 
 
 
 
25. JG959/000010/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de  la sentència núm. 
191/2017, de 10 de novembre de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, resolent el recurs ordinari número 
383/2013 (exp. 2018/855) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de  cinc de febrer de 2018, que diu: 
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"En data 21 de desembre de 2017 se'ns ha notificat el decret de 12 de desembre, 
que declara la fermesa de la sentència núm. 191/2017, de 10 de novembre de 
2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, que VA 
ESTIMAR PARCIALMENT el recurs ordinari número 383/2013, interposat per 
la empresa Expert Line, SL contra resolució de la Presidència del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, de vuit d’octubre de 2013, que va desestimar, en via 
administrativa, el seu recurs de reposició interposat contra acord previ de la 
Presidència del Patronat de Turisme de 21 de juny de 2013, que adjudicava el 
contracte de subministrament de mobiliari d’oficina de la tercera planta de la seu 
del Patronat de Turisme, a una altra empresa. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  
la Junta de Govern d'aquesta Diputació.” 

 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, acorda l’assabentat de la sentència 
núm. 191/2017, de 10 de novembre de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, resolent el recurs ordinari número 383/2013 (exp. 
firmadoc núm. 2018/855). 
 
26. JG959/000008/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 692/2017, 
de 21 de setembre, dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciós 
Administrativa del TSJC), resolent el recurs d'apel·lació número 309/2014 
(exp. 2018/470) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de 22 de gener de 2018, que diu: 
 

"En data 15 de desembre de 2017 se'ns ha notificat el decret de 12 de desembre, 
que declara la fermesa de la sentència núm. 692/2017, de 21 de setembre de 
2017, dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que DESESTIMA el recurs 
d’apel·lació número 309/2014, interposat contra la sentència núm. 150/2014, de 
18 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, que va 
desestimar el recurs ordinari núm. 207/2013, que la Associació per a l’Estudi de la 
Ecologia i Media Ambient (ECIOMA) va interposar contra resolució de la 
Presidència de la Diputació de Girona, de 14 de març de 2012, que imposava 
l’obligació al reintegrament de subvencions atorgades a la esmentada associació 
per la Diputació de Girona. 
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, a més a més, 
va establir l’obligació del pagament de les costes a la part actora. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  
la Junta de Govern d'aquesta Diputació.” 

 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, acorda l’assabentat de  la sentència 
núm. 692/2017, de 21 de setembre, dictada per la Secció Cinquena de la Sala 
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Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 
resolent el recurs d’apel·lació número 309/2014. 
 
27.  Proposicions urgents 
 
No se’n presenten. 
 
28. Prec i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El secretari general 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà  Jordi Batllori i Nouvilas 
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