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Acta 
Excma. Diputació de Girona 

Junta de Govern  
 
 
 

Número: 958   
Caràcter: Ordinària 
Data: 20 de febrer de 2018 
Hora d’inici: 10 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/1362 
 
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 Turon i Serra Vicesecretari 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència: 
 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas Diputat 
Sra. Marta Felip i Torres Diputada 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Juan José Serrán Saez Cap de Gabinet de Presidència 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 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. JG958/000009/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació conveni de col·laboració entre la 
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Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Bages en relació al programari de 
gestió de cementiris municipals GESCEM (exp. 2018/385) 

4. JG958/000005/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció a l'Ajuntament de Riells i 
Viabrea per a obres de reparació i cobriment del dipòsit d'aigües al nucli de Can 
Plana (exp. 2017/9297) 

5. JG958/000011/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Privada Fundació Fita per al finançament de les activitats ordinàries i 
de funcionament (exp. 2018/638) 

6. JG958/000012/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Vidreres per al finançament del Festival de Jazz 2018 (exp. 
2018/725) 

7. JG958/000013/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Celrà per al finançament del funcionament i les activitats de 
l'Escola Municipal de Dansa de Celrà (exp. 2018/810) 

8. JG958/000014/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
al finançament de la Factoria d'Arts Escèniques_Centre de formació, producció i 
exhibició (exp. 2018/845) 

9. JG958/000015/2018-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 Rumb(a) (exp. 
2018/626) 

10. JG958/000016/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Mithistòrima Produccions, SL, per al finançament de l programació estable i 
produccions d'arts escèniques de la Sala La Planeta 2018 (exp. 2018/827) 

11. JG958/000017/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Ripoll per al finançament del Festival Ripollèsdansa (exp. 
2018/825) 

12. JG958/000018/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
De-De-Ema Visual, SL, per al finançament de "Girona A Cappella Festival 2018" 
(exp. 2018/848) 

13. JG958/000019/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Circus Arts Foundation per al finançament del 7è Festival Internacional de 
Circ_Elefant d'Or (exp. 2018/873) 

14. JG958/000020/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions 
per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 2018 (exp. 
2018/741) 

15. JG958/000021/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions 
per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 2018 (exp. 
2018/742) 
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16. JG958/000022/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de produccions 
editorials per a l'any 2018 (exp. 2018/762) 

17. JG958/000024/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions 
per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments, any 2018 (exp. 
2018/782) 

18. JG958/000025/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Iniciació de l'expedient de revocació de la 
subvenció concedida a BonArt Cultural, SL, de Girona,  per al finançament del V 
Premis BonArt (exp. 2017/2892) 

19. JG958/000028/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Iniciació d'una revocació parcial de la 
subvenció concedida al Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG en 
l'anualitat 2017 (exp. 2017/6372) 

20. JG958/000029/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Banyoles per a l'edició del volum núm. 20 de la col·lecció 
"Quaderns de Banyoles" (exp. 2018/790) 

21. JG958/000030/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament d'Amer per al finançament del Festival Sona Amer 2018 (exp. 
2018/1029) 

22. JG958/000031/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Josep Irla per al finançament de la Beca d'Estudis Històrics President 
Irla 2018 (exp. 2018/874) 

23. JG958/000032/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Fons d'Art Olot, SL, per al finançament del projecte Art a l'Aula (exp. 2018/828) 

24. JG958/000033/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Grup de Recerca de Cerdanya per al finançament del IXè Festival 
Internacional de Cinema de Cerdanya (exp. 2018/1280) 

25. JG958/000034/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar el requeriment del reintegrament 
parcial de la subvenció concedida a Bonart SL, per a l'edició de la revista 
Bonart, any 2015 (exp. 2017/7660) 

26. JG958/000009/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Aprovació del conveni tipus de col·laboració 
per facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província (exp. 2018/988) 

27. JG958/000011/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Informar favorablement sobre l'expedient de 
dissolució de l'agrupació constituïda pels ajuntaments de la Vajol i Maçanet de 
Cabrenys, a l'efecte de sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció 
(exp. 2018/843) 

28. JG958/000012/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Informar favorablement sobre el procés de 
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dissolució i liquidació de la Mancomunitat del Bisaura i l'Alt Lluçanés (exp. 
2018/992) 

29. JG958/000014/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Unitat Gestió de la Informació: Aprovar la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal, 
anualitat 2018 (exp. 2018/185) 

30. JG958/000007/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Revocar la subvenció de l'anualitat 2017 a l'ADF Guilleries-
Montseny per a l'adquisició i instal·lació de càmeres de video-vigilància al 
Castell de Montsoriu (exp. 2016/2914) 

31. JG958/000008/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni entre la Diputació de Girona i els 
ajuntaments de Torroella de Montgrí i l'Escala per a la restauració de l'abocador 
de Can Català al Parc Natural del Montgrí (exp. 2017/6329) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
32. JG958/000002/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a club rallyclàssics pel 66è 
rally Costa Brava i XV rally històric (exp. 2018/606) 

33. JG958/000003/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Conveni entre la Diputació de Girona, el Patronat 
de Turisme Costa Brava i Bikeshow Sport Events, S.L. pel SEA OTTER 
EUROPE 2018 (exp. 2018/879) 

34. JG958/000004/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar aportació nominativa a l'Associació per la 
Formació professional de l'Alt Empordà per les despeses de funcionament de 
l'entitat durant l'any 2018 d'acord amb la consignació pressupostària de l'exercici 
actual. (exp.2018/1004) 

35. JG958/000005/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació pròrroga del termini d'execució i 
justificació per a la Unió Intersectorial del Ripollès per al projecte "Captació 
activitat industrial al Ripollès" (exp 2017/8384) 

 
Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del 
Ple 
 
36. JG958/000008/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible 
al Sr. Lluís Juncà Encesa, per compte propi com a professional liberal (exp. 
2018/870) 

 
37. Proposicions urgents 
 
38. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 

de febrer de 2018. 
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S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de febrer 
del 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. JG958/000003/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Bages 
en relació al programari de gestió de cementiris municipals GESCEM (exp. 
2018/385) 

 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis.  
 
En el marc de l’elaboració del cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació 
de Girona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública per acord del Ple de 
18 d’abril de 2017, l’Àrea de Cooperació Local ha detectat la necessitat de molts 
ajuntaments de comptar amb el suport d’ens supramunicipals en l’àmbit de la gestió 
de cementiris i serveis funeraris. 
 
La Diputació de Girona ha tingut coneixement del sistema “GESCEM” desenvolupat pel 
Consell Comarcal del Bages per tal d’informatitzar la gestió dels cementiris i està 
interessada en participar-hi amb l’objectiu d’oferir-lo als municipis de la demarcació dins 
l’àmbit de la creació d’us nou servei d’assistència als municipis per a la gestió de 
cementiris i serveis funeraris. 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
L'òrgan competent per a l'aprovació de l'acord és la Junta de Govern, de conformitat 
amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 
34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local) i la delegació efectuada a 
favor de la Junta de Govern mitjançant resolució de 13 de juliol de 2015. 
 
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 el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Bages en relació al programari de gestió de cementiris municipals-
GESCEM, el literal del qual diu: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES EN RELACIÓ AL PROGRAMARI DE GESTIÓ DE 
CEMENTIRIS MUNICIPALS “GESCEM” 
Expedient 2018/385 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
D’una banda, el CONSELL COMARCAL DEL BAGES, representat pel seu president, 
Sr. Agustí Comas i Guitó, facultat en virtut de les competències que li atribueix la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, assistit per la Sra. Mª Llum Bruno García, 
Secretària d’aquest Consell Comarcal.  
I de l’altra, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere Vila 
i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
competències que li atribueix l’acord de Junta de Govern de data... 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
I. El Consell Comarcal del Bages (d’ara endavant, Consell Comarcal)  és una entitat 
local de caràcter territorial amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia, 
que entre les seves funcions té les d’assistència i de cooperació tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis. 
II. La Diputació de Girona (d’ara endavant, Diputació) d’acord amb el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text redós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, exerceix dins l’àmbit de les competències que li són pròpies funcions de 
cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment  els 
que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. 
III. Ambdues administracions tenen la voluntat d’impulsar projectes de canvi i 
transformació per aconseguir una administració pública transparent, en xarxa, moderna, 
propera i integrada, al servei de la ciutadania i de l’economia productiva.  Per 
aconseguir aquests objectius cal millorar l’eficiència i eficàcia de la prestació de serveis 
públics als ciutadans i s’han de simplificar els procediments administratius per mitjà de 
la incorporació i l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions en 
la pràctica diària de la seva gestió. 
IV. L’any 2006, arrel de detectar les necessitats dels ajuntaments es va manifestar la 
necessitat  d’informatitzar la gestió dels cementiris a través d’un sistema que complís un 
seguit de requeriments d’ús i tecnològics i que, emparat amb uns serveis de 
consultoria, formació, suport i manteniment adequats i continuats, donés resposta a les 
necessitats actuals i de futur i, alhora, no suposés un cost excessiu.  El Consell 
Comarcal del Bages va desenvolupar el sistema GESCEM en resposta a aquestes 
necessitats i segueix oferint el servei als ajuntaments interessants.  
V.  La Diputació ha tingut coneixement del sistema GESCEM i està interessada en 
participar-hi amb l’objectiu de fer-lo servir per oferir als municipis un servei d’inventari de 
cementiris municipals, a través d’una eina de gestió i serveis de consultoria, suport, 
manteniment  i formació als ajuntaments de la demarcació de Girona.   
VI. Ambdues parts valoren la conveniència de compartir la utilització del sistema 
GESCEM desenvolupat per tal millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitant  la 
utilització conjunta de mitjans i serveis  públics per  contribuir a la realització de les 
activitats d’ utilitat pública que desenvolupen ambdues administracions Aquests 
principis que informen l’activitat administrativa es troben recollits en la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (LRJPAPC), que es concreten en l’eficàcia i l’eficiència així com en la 
racionalitat administrativa i la col·laboració administrativa, entre altres. 
VII. D’acord amb el que disposa l’article 157 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre 
de règim jurídic del Sector Públic, pel que fa als convenis de col·laboració entre 
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administracions públiques, així com l’article 6 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; títol XIII i article 191 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril,  pel que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i altra normativa 
concordant. 
Per tot això, amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta col·laboració, ambdues parts, de 
comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents 
PACTES 
Primer.- Objecte del conveni 
El present conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Girona per la utilització del programari 
de gestió de cementiris municipals GESCEM,  desenvolupat i mantingut pel Consell 
Comarcal del Bages, i disposar de serveis de suport, manteniment i formació, amb 
l’objectiu que la Diputació de Girona pugui oferir als municipis del l’àmbit de Girona un 
servei d’inventari de cementiris i posar a disposició dels municipis aquesta eina de 
gestió.  
Segon.-  Drets i Obligacions de la Diputació de Girona 
 La Diputació de Girona disposarà del sistema GESCEM per l’exclusiva finalitat de 

realitzar inventaris de cementiris municipals i posar-lo a disposició dels municipis 
de la demarcació de Girona com a eina de gestió.  Per fer-ho possible en el 
termini d’un mes a partir de la signatura d’aquest conveni la Diputació:  

- Disposarà dels sistemes informàtics, detallats a l’Annex I d’aquest conveni, on 
s’instal·larà el programari de gestió. 

- Disposarà d’un domini propi d’internet, protegit per un certificat de servidor segur, 
a través del qual els usuaris, degudament autoritzats, podran accedir al sistema.  
El nom del domini serà gescem.ddgi.cat 

- Disposarà d’un accés de banda ampla suficient per garantir un adequat 
rendiment als usuaris del sistema. 

- Garantirà la disponibilitat 24 x 365.  
 La Diputació de Girona participarà en l’aportació d’idees o suggeriments per a la 

millora del sistema informàtic en benefici dels municipis destinataris del servei. 
 La Diputació de Girona podrà participar en sessions de formació o divulgatives 

del sistema realitzades pel Consell Comarcal del Bages com a mínim una vegada 
a l’any.  

 Serà responsable de complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal en el 
marc del servei que ofereixi als municipis, quedant el Consell Comarcal del 
Bages exclòs de qualsevol responsabilitat. 

 La Diputació de Girona realitzarà una aportació econòmica inicial de 15.724,31 € 
(IVA inclòs) en concepte de repercussió d’una part dels costos no subvencionats 
que el Consell Comarcal del Bages ha destinat al desenvolupament de les 
versions 1.0 i 2.0 i que destinarà al desenvolupament de la versió 3.0 del 
programari informàtic GESCEM, prevista per a l’any 2018. El pagament es 
fraccionarà en dos terminis: 10.220,81 € el 2018 i 5.503,50 € el 2019. 

També realitzarà una aportació econòmica fixada en 3.500,00 € anuals (IVA inclòs) 
a aportar durant la durada del conveni, i posteriors pròrrogues si fos el cas, per tal 
de: 
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1. Disposar de totes les millores funcionals que el Consell Comarcal del Bages 
incorpori a partir de la versió 3.0 del programari informàtic així com els 
corresponents manuals d’ús. 

2. Rebre formació presencial a la seu de la Diputació destinada als tècnics de la 
Diputació sobre l´operatòria del programa per garantir que aquests puguin 
oferir-la als municipis que en facin ús (màxim dues sessions d’un matí a 
l’any). 

3. Disposar d’un servei de suport telemàtic adreçat als tècnics de la Diputació 
per a la resolució d’incidències o consultes.  

Aquestes despeses aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
400/9290/22706 del pressupost de despeses de la Diputació de Girona.   

Tercer.-  Drets i Obligacions del Consell Comarcal 
El Consell Comarcal procedirà a 

1)Facilitar la informació tècnica necessària (detallada a l’Annex I d’aquest 
conveni)  per tal que el sistema GESCEM pugui ser instal·lat i funcioni 
de forma adequada en els sistemes informàtics que la Diputació habiliti 
amb aquesta finalitat.  Aquesta informació serà actualitzada, en cas 
necessari, durant tota la durada del conveni.    

2)Entregar una còpia de la darrera versió del programari GESCEM (2.40) 
amb l’exclusiva finalitat de ser instal·lat als sistemes informàtics de la 
Diputació de Girona destinats a realitzar el servei d’inventari i oferir 
servei als municipis de la demarcació de Girona.    

3)Crear l’estructura de base de dades dels cementiris que sol·liciti la 
Diputació de Girona (s’inclou com a màxim 25 cementiris anuals). 

4)Donar suport tècnic als responsables informàtics de la Diputació durant 
el procés d’instal·lació i configuració inicial del sistema. 

5)Realitzar dues sessions presencials inicials de consultoria i formació al 
personal de la Diputació que s’encarregui d’oferir els servei als 
municipis.  

6)Oferir servei de manteniment:  Que es concreta en facilitar les noves 
versions procedents del desenvolupament de la versió 3.0 del 
programari, amb actualitzacions necessàries per al correcte 
funcionament del programa i la garantia del compliment dels seus 
objectius. Bàsicament són millores recollides per part dels usuaris o 
canvis a les lleis o ordenances que regulen el servei 

7)Oferir servei de suport: Aquest servei es realitzarà de forma telemàtica 
amb temps de resposta d’un màxim de 24 hores.  Aquest servei inclou 
un màxim de dues sessions de formació anuals adreçades als tècnics 
de la Diputació. Les peticions o incidències es canalitzaran a través de  
l’adreça electrònica suport@gescem.cat  o altres mecanismes que es 
puguin habilitar al respecte i que seran oportunament comunicats. 

8)Informarà a la Diputació de Girona de novetats, incidències, evolució del 
projecte i altra informació que es consideri important pels objectius 
establerts a aquest conveni. 

9)Podrà participar en sessions de formació o divulgatives del projecte si ho 
considera oportú.  

Quart.- Forma i termini de pagament de l’aportació econòmica establerta  
La Diputació de Girona transferirà al compte corrent que a tal efecte designi el Consell 
Comarcal de Bages i, de la qual sigui titular: 
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1.La quantitat de 10.220,81 € en el moment en que la Comissió de Seguiment del 
conveni emeti informe que indiqui que el sistema està accessible i operatiu a 
través de la pàgina web habilitada a tal efecte. 

2.La quantitat de 3.500,00 € el mes de juliol de cada any mentre estigui vigent el 
conveni i successives pròrrogues. 

3.La quantitat de 5.503,50 € el mes de maig del 2019.  
Cinquè.- Drets de propietat intel·lectual 
La Diputació de Girona no assumirà drets de propietat intel·lectual sobre el 
programari informàtic desenvolupat dins del sistema GESCEM i posteriors versions, 
els quals (reproducció, distribució, transformació i comunicació pública) continuaran 
corresponent al Consell Comarcal del Bages.    
Sisè.- Renúncia 
En cas que durant el període de vigència qualsevol de les parts vulgui renunciar als 
objectius d’aquest conveni podrà fer-ho mitjançant un escrit adreçat a cada una de les 
parts signatàries, i en el termini màxim de tres mesos cada part signatària adoptarà 
l’acord pertinent per tal de deixar sense efecte el conveni.  
Setè.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys a comptar des de la data de la seva 
signatura i es prorrogarà de forma expressa per anys successius fins al termini 
màxim,  de quatre anys més, si no hi ha una denúncia expressa per una de les dues 
parts al menys un mes abans de la finalització de l’any vigent. 
Vuitè.- Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per la seva validesa, per mutu acord de totes les parts,  mitjançant la 
corresponent addenda. 
Novè.- Causes de resolució 
a) El transcurs del termini màxim de vigència del conveni, incloses les pròrrogues. 
b) El mutu acord dels signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part de algú dels 
signataris. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment per tal que complís en un termini concret amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable de la comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
i a les demés parts signatàries. 
Si transcorregut el termini indicat en el citat requeriment persistís l’incompliment, la 
part que lo ho va dirigir notificarà a l’altre part la concurrència de la causa de resolució 
i se entendrà resolt el conveni 
Desè.- Comissió de seguiment vigilància i control de l’execució del conveni 
La Comissió de seguiment estar integrada per :  
Per part del consell Comarcal del Bages: 
La Gerència del Consell Comarcal del Bages, Sra. Cristina Rubio i Segura. 
El cap tècnic de Servei d’Informàtica del Consell Comarcal del Bages, Sr. Joan 
Monrós Careta. 
Per part de la Diputació de Girona per: 
El cap del servei de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, Sr. Josep 
Garriga i Gandol. 
La tècnica del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, Sra. Roser Malagelada 
Moner. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
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La comissió de seguiment serà l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits a la signatura del conveni.  Així mateix serà l’òrgan competent 
per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar durant la 
vigència  del conveni  
Onzè.- Règim Jurídic 
Al present conveni li és d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei 40/2015 de 2 
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i articles 108 i següents de la Llei 
26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació i/o interpretació del 
present conveni que no pugui ser resolt per les parts, serà competent la Jurisdicció 
contenciosa administrativa, donada la naturalesa administrativa del present conveni. 
Tretzè.- Publicació 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, el present conveni caldrà publicar-lo 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del Registre de convenis 
de col·laboració i de cooperació de la Generalitat. 
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen 
signen aquest  conveni, per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs que s’assenyalen. 
 <Lloc de signatura i data> (Sg. Pel Consell Comarcal del Bages: Agustí Comas i Guitó, 
President; Ma Llum Bruno García, Secretària; Per la Diputació de Girona: Pere Vila i 
Fulcarà, President; Jordi Batllori Nouvilas, Secretari.  
ANNEX I 
Requeriments tècnics necessaris per la implementació del sistema GESCEM 
L’aplicació es desplegarà sobre els següents equipaments mínims: 

 Servidor: CPU Quad Core; 8 Gb RAM i 1 Tb HD 
 Sistema Operatiu de Servidor (Open Source):  Apache Tomcat versió 7.0.81 o 

posterior   
 Servidor WEB (Open Source):  Apache Web Server versió 2.4.27 o posterior 
 Gestor de Base de Dades(Open Source):  MySQL versió 5.5 o posterior 
 Connexió a internet a través de Fibra Òptica dedicada de 300Mb/300Mb i IP 

fixa. 
 Domini implementat sobre un certificat de servidor segur (CSV): 

https://gescem.ddgi.cat propietat de la Diputació de Girona.” 
 
Segon. Facultar al president de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i 
de qualsevol altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni a favor del Consell 
Comarcal del Bages, per un import total de 29.724,31 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 400/9290/22706, condicionant la despesa dels exercicis 2019 a 2021 
a l’existència de crèdit adequat i suficient als respectius pressupostos, segons el 
següent detall per anualitats: 
 
Any Sistema 

accessible i 
operatiu 

Aportació anual 
juliol 

Aportació 
puntual maig 19 

Total import 

2018 10.220,81 € 3.500,00 €  13.720,81 €
2019  3.500,00 € 5.503,50 € 9.003,50 €
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2020  3.500,00 €  3.500,00 €
2021  3.500,00 €  3.500,00 €
Total 10.220,81 € 14.000,00 € 5.503,50 € 29.724,31 €

 
Quart. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
4. JG958/000005/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció a 
l'Ajuntament de Riells i Viabrea per a obres de reparació i cobriment del 
dipòsit d'aigües al nucli de Can Plana (exp. 2017/9297) 

 
L'Ajuntament de Riells i Viabrea ha sol·licitat en data 20-12-17 una subvenció exclosa 
de concurrència per al finançament de l’obra “Obres de reparació i cobriment del 
dipòsit d'aigües al nucli de Can Plana” i en motiva l’interès públic el fet que el passat 
mes de setembre, després d’una tempesta elèctrica, es va enfonsar parcialment el 
sostre de la coberta del dipòsit d’aigua potable  
 
La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local i en la seva memòria proposa que s’atorgui una subvenció de 
concessió directa de 39.544,00 € a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. En l’esmentada 
memòria es considera que les especials característiques de les actuacions per a les 
quals se sol·licita la subvenció, així com el seu interès públic específic, en dificulten la 
inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament amb 
caràcter excepcional d'una subvenció de concessió directa. 
 
La subvenció de concessió directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 22.2.c 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 i al Pla 
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019, quan es donen 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament 
justificades que en dificultin la convocatòria pública. 
 
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: 
 
Primer. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 
Núm. 
d'expedient 

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció 

9297/2017 Ajuntament de Riells i 
Viabrea 

P1715500C Obres de reparació i cobriment del dipòsit 
d'aigües al nucli de Can Plana 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament  
 

Import a justificar 
 

43.938,45 
 

43.938,45 39.544,00 € 90,00% 43.938,45 
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Segon. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 39.544,00 € 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 400/9420/76202 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 43.938,45 €; 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 
15 de novembre de 2018, 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 43.938,45 € 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, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb 
el percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el supòsit que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable.  
 
Sisè. 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 
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. 
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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. 
 
5. JG958/000011/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Privada Fundació Fita per al finançament de les 
activitats ordinàries i de funcionament (exp. 2018/638) 

 
La Fundació Privada Fundació Fita, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament de les activitats ordinàries i el funcionament i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (exp. 2018/638). 
 
La Fundació Fita té com a objectius principals la promoció, divulgació i defensa de les 
manifestacions de l’esperit humà, de tots els temps i països, que tinguin un sentit de 
progrés i de modernitat i particularment l’art contemporani en les seves diverses 
formes d’expressió. L’exposició, la catalogació, la preservació i la divulgació de l’obra i 
pensament de Domènec Fita, mitjançant seminaris, cursos, conferències, col·loquis..., 
és també un altre dels seus principals objectius. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvenció específica per al patrimoni artístic. L’objectiu d’aquesta línia és 
augmentar la sensibilitat entorn a l’art, mitjançant accions de creació de nous públics.  
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Privada Fundació Fita, de Girona, 
de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
  
Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Privada Fundació Fita, per al 
finançament de les activitats ordinàries i de funcionament, que es detalla a 
continuació:  
 
 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/638 Fundació Privada 
Fundació Fita de 
Girona 

G17643578 Activitats 
ordinàries i de 
funcionament 

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 
 

70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 100 % 70.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETANTA MIL EUROS, 
(70.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3330/48001 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 comença el dia 16 de novembre 
de 2017 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. 
La Fundació Privada Fundació Fita, disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord.  
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Sisè. Pagament de la subvenció.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació d’aquest acord, de conformitat 
amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de QUARANTA NOU MIL EUROS 
(49.000,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de la 
subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
 
Quan la Fundació Privada Fundació Fita, hagi presentat al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de VINT-I-UN 
MIL EUROS, (21.000,00 €), corresponents al 30% restant. El pagament s’efectuarà 
mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
La Fundació Privada Fundació Fita, ha de justificar la realització efectiva de l’objecte 
de la subvenció, per l’import de 70.000,00 € corresponents a l’import de les despeses 
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
al Registre General de la Diputació de la documentació següent:  
 
A.  a) el compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat), a l’apartat de 

documentació; 
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 i funcionament de la Fundació Privada Fundació Fita, 
de Girona. 
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). 

 
B. Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
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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 Privada Fundació Fita, presenti la documentació justificativa 
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, 
amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
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.  
La Fundació Privada Fundació Fita, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Privada Fundació Fita, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
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Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
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Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Fundació Fita, de Girona. 
 
6. JG958/000012/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Vidreres per al finançament del Festival de 
Jazz 2018 (exp. 2018/725) 

 
L’Ajuntament de Vidreres, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival de Jazz 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/725). 
 
El Vè Festival de Jazz de Vidreres tindrà com a fil conductor la figura de Django 
Reinhardt. En aquest festival es busca la participació de grups representatius de 
qualitat jazzística, amb ressò territorial, tan en l’àmbit català com a l’estatal. 
 
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 Vidreres, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Vidreres, per al finançament del Vè 
Festival de Jazz 2018, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/725 Ajuntament de 
Vidreres 

P1722700J Festival de 
Jazz 2018 

De l’1 de gener 
al 30 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 
 

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

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS (3.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46213 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 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 al 30 
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 Vidreres, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 3.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 20,00 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest 
acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Vidreres ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 15.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
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 Festival de Jazz 2018. 

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

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 Vidreres, té les obligacions 
següents: 
a)  Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b)  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 

respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
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c)  Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 

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

e)  Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans 
de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha 
efectuat amb la col·laboració d’aquest organisme;  

f)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g)  Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Vidreres i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 
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f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vidreres. 
 
7. JG958/000013/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Celrà per al finançament del funcionament i 
les activitats de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà (exp. 2018/810) 

 
L’Ajuntament de Celrà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
funcionament i les activitats de l’Escola Municipal de Dansa i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/810). 
 
L'Escola Municipal de Dansa de Celrà, EMDC, s'inspira en el dret dels ciutadans, 
reconegut per la Unió Europea, a rebre una educació artística de qualitat. L'EMDC, 
recollint 10 anys de trajectòria, és actualment una escola pública de dansa 
contemporània de titularitat municipal, reconeguda pel Departament d'Ensenyament.  
 
L'EMDC es defineix com una Escola de dansa contemporània i de noves tendències i 
té com a objectiu general la capacitació de l'alumnat per la pràctica de la dansa a 
nivell tècnic, creatiu i crític tant a nivell bàsic com a nivell professional, segons els 
interessos i possibilitats de cadascú. L'Escola ofereix una formació àmplia i de qualitat 
per a infants, joves i adults a partir de tres anys i introdueix un programa de 
sensibilització per a la dansa dins la programació del darrer quadrimestre del segon 
any de les Escoles Bressol de Celrà. El projecte educatiu de centre s'inscriu dins els 
principis generals que s'estableixen a la LEC i més específicament en el dret dels 
infants i joves a rebre una educació equitativa, inclusiva i de qualitat, per la pau i amb 
respecte i atenció a la diversitat. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació amb equipaments culturals estratègics. El seu objectiu 
fonamental és garantir el manteniment de l’oferta cultural en el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Celrà, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Celrà, per al finançament del 
funcionament i les activitats de l’Escola de Dansa, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/810 Ajuntament de 
Celrà 

P1705400H Activitats de 
l’Escola de 
Dansa i altres 

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 
 

186.000,00 € 80.000,00 € 12.000,00 € 15,00 % 80.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS 
(12.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/46202 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 les activitats, que 
consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de desembre del 
2017 al 15 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 l’Ajuntament de Celrà, accepta 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
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aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Celrà, té les obligacions següents: 
a)  Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b)  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 

respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 

c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 

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

e)  Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat 
amb la col·laboració d’aquest organisme;  

f)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per 
l’import de 12.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 15,00 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Celrà ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 80.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de 
les activitats 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 de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
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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 l’Ajuntament de Celrà presenti la documentació justificativa es procedirà 
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
Novè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Celrà, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
Onzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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. 
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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 Celrà. 
 
8. JG958/000014/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa per al finançament de la Factoria d'Arts Escèniques_Centre de 
formació, producció i exhibició (exp. 2018/845) 

 
L’Ajuntament de Banyoles ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
de la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles – centre de formació, producció i 
exhibició i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/845). 
 
La Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles es presenta com un espai de creació, 
producció, exhibició i formació en les arts escèniques a Banyoles. Amb la voluntat 
d’incentivar la producció artística en les arts escèniques, des dels seus inicis, La 
Factoria s’ofereix com un equipament aglutinador d’intercanvis culturals i de suport als 
artistes escènics i/o companyies, per tal de poder desenvolupar les seves 
investigacions, creacions i produccions d’espectacles a través de residències. 
 
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, per a 
garantir l’oferta cultural en el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Banyoles, per al finançament de la 
Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles – centre de formació, producció i exhibició, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/845 Ajuntament de 
Banyoles 

P1701600G Factoria d’Arts 
Escèniques 

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 
 

22.000,00 € 22.000,00 € 12.000,00 € 54,54 % 22.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS, 
(12.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46223 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 16 de novembre del 
2017 al 15 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 l’Ajuntament 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 Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Banyoles té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
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b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
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 54,54 
%, 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 Banyoles ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 22.000,00 € 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 
de la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles. 

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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’Ajuntament de Banyoles. 
 
9. JG958/000015/2018-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 
Rumb(a) (exp. 2018/626) 

 
L’Ajuntament de Palamós ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival Rumb(a) de Palamós i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/626). 
 
El projecte de Rumb(a) Palamós neix amb la idea de crear un producte cultural en 
base a les següents premisses: ús de la música en viu, grups de qualitat, gratuïtat, 
espais a l’aire lliure, activitats per la gent del poble i per a tot tipus de públics i 
capacitat d’aglutinar la ciutadania en les seves activitats socials, d’oci i culturals. 
 
La rumba catalana és un estil musical originari dels anys cinquanta del segle XX de la 
comunitat gitana de Barcelona amb influències de nombrosos sons llatins. Catalunya, 
terra d'acollida, adopta fàcilment aquest mestissatge i fa propi el so fins al punt que el 
juliol de 2015, el Ple del Parlament de Catalunya, reconeix la rumba catalana com a 
música tradicional i popular i com a part del patrimoni cultural de Catalunya i 
presenten candidatura a la UNESCO per nomenar la rumba catalana com a Patrimoni 
Cultural Immaterial. 
 
El nom Rumb(A)Palamós prové de jugar amb la paraula RUMBA i la paraula RUMB 
(direcció que segueix una embarcació) convertint el títol del festival en una declaració 
d’intencions: Veniu a Palamós, terra marinera, sempre en moviment! El festival està 
inclòs en la proposta de Festivals de música del Patronat de la Costa Brava i 
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posiciona Palamós en l’oferta lúdica i cultural de l’estiu a Girona -Costa Brava- amb 
un producte diferenciador, fresc i divertit. 
 
La decisió de l'estil musical prové de la cerca d'un estil musical propi de Catalunya i 
ballable per a totes les franges d'edat on la rumba catalana hi encaixa a la perfecció. 
 
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 cultural, dins la qual s’hi 
engloba el patrimoni immaterial i, concretament, la rumba catalana. 
 
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, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Palamós, per al finançament del 
Festival Rumb(a), que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període d’execució 

2018/626 Ajuntament de 
Palamós 

P1712500F Festival 
Rumb(a) 

Del 13 al 27 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 
 

25.000,00 € 25.000,00 € 5.000,00 € 20,00 % 25.000,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS (5.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46226 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 31 de juliol 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 33

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 5.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 20,00 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Palamós ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 25.000,00 € 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 Festival Rumb(a) 2018. 

 
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 
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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, 
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. 
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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. 
 
10. JG958/000016/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Mithistòrima Produccions, SL, per al finançament de l 
programació estable i produccions d'arts escèniques de la Sala La Planeta 
2018 (exp. 2018/827) 

 
Mithistòrima Produccions, SL, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per 
al finançament de les activitats de programació estable i produccions d’arts 
escèniques de la Sala La Planeta i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/827). 
 
Mithistòrima Produccions, SL, té com a objectiu principal la programació estable i la 
producció d’arts escèniques de la Sala La Planeta de Girona, de manera activa i de 
qualitat. La programació de La Planeta està dedicada amb prioritat al teatre 
professional, per bé que també inclou sessions de teatre amateur (el Festival 
Internacional de Teatre Amateur FITAG) i la Proposta de Teatre Independent, durant 
les fires de Girona, música, teatre infantil i poesia, com la Proposta de Poesia 
vinculada al premi Just Manel Casero. 
 
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, l’objectiu 
de la qual és poder garantir el manteniment de l’oferta cultural del territori. 
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Mithistòrima Produccions, SL, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer Concedir la subvenció a Mithistòrima Produccions, SL, per al finançament de 
les activitats de programació estable i produccions d’arts escèniques de la Sala La 
Planeta, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/827 Mithistòrima 
Produccions, SL 

B17777863 Programació 
estable i 
producció arts 
escèniques_La 
Planeta 

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 
 

206.000,00 € 51.000,00 € 30.000,00 € 58,82 % 51.000,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS, 
(30.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47901 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. Concretament per les despeses relacionades amb els Caixets a les 
companyies i amb la Publicitat. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 16 de novembre del 
2017 al 15 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 Mithistòrima Produccions, SL, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
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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. Mithistòrima Produccions, 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 30.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 58,82 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. Mithistòrima Produccions, SL, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 51.000,00 € corresponents a l’import de les 
despeses relacionades amb els Caixets a les companyies i amb la Publicitat, 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 
la programació estable i produccions d’arts escèniques de la Sala La Planeta. 

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 
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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 Mithistòrima Produccions, 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.  
 
Mithistòrima Produccions, 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 Mithistòrima Produccions, SL. 
 
11. JG958/000017/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Ripoll per al finançament del Festival 
Ripollèsdansa (exp. 2018/825) 

 
L’Ajuntament de Ripoll ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Ripollesdansa i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/825). 
 
Ripollesdansa neix l’any 2012. És un festival que acull propostes de formació i 
exhibició, obrint pas a un nou repte, educar a nous públics a veure dansa i a participar 
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en les propostes de formació junt amb professionals de la dansa. El festival aporta 
una nova manera de mirar i mimar la dansa i el poble. Es tracta d’un festival inclusiu 
on companyies amateurs, persones amb altres capacitats, col·lectius en risc, ballarins 
professionals conviuen durant una setmana i teixeixen una xarxa on la dansa n’és la 
base. 
 
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 arts escèniques. Un dels objectius 
d’aquesta línia és la promoció de la dansa i 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 Ripoll, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Ripoll, per al finançament del Festival 
Ripollesdansa, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/825 Ajuntament de Ripoll P1715600A Festival 
Ripollesdansa 

Fins al 31 
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 
 

14.880,00 € 14.880,00 € 2.500,00 € 16,80 % 14.880,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS MIL CINC-CENTS 
EUROS (2.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46227 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 31 d’agost 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 
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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 Ripoll, 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 Ripoll, 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 2.500,00 €, que representa un percentatge de finançament del 16,80 %, 
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 Ripoll ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 14.880,00 € 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 Festival Ripollesdansa 2018. 

 
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 
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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 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 l’Ajuntament de Ripoll 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 Ripoll, 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.  
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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.  

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 Ripoll. 
 
12. JG958/000018/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a De-De-Ema Visual, SL, per al finançament de "Girona A 
Cappella Festival 2018" (exp. 2018/848) 

 
De-De-Ema Visual, SL de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte Girona A Cappella Festival i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/848). 
 
De-De-Ema Visual, SL, és qui organitza el festival Girona A Cappella, un festival 
sense instruments i expressat només amb la veu, on es pretén que hi tinguin cabuda 
tots els estils musicals del gènere (pop, coral, polifonies, sacra...), amb la participació 
de formacions de reconeixement internacional. Aquesta nova i original proposta té lloc 
durant els dies de Girona Temps de Flors. 
  
La música anomenada a cappella és una de les modalitats amb més difusió i bona 
rebuda per part de tot tipus de públic arreu del món. Malgrat això, ni al nostre país ni a 
l’Estat Espanyol no existeix cap festival dedicat exclusivament a aquesta rica i 
heterogènia forma d’expressió musical. Girona A Cappella Festival s’ha convertit en 
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un referent a nivell europeu tant per als grups vocals com per al públic, ha obtingut 
una excel·lent reputació i gaudeix d’un gran seguiment i repercussió. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de De-De-Ema Visual, SL, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir la subvenció a De-De-Ema Visual, SL, per al finançament del 
projecte Girona A Cappella Festival, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/848 De-De-Ema Visual, 
SL 

B17752684 Projecte 
Girona A 
Cappella 
Festival 

Del 1 de gener 
del 2018 al 31 de 
maig de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

65.000,00 € 65.000,00 € 17.000,00 € 26,15 % 65.000,00 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DISSET MIL EUROS, 
(17.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47906 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 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 31 de maig 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 
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Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que De-De-Ema Visual, SL, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. De-De-Ema Visual, SL, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 17.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 26,15 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. De-De-Ema Visual, SL, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 65.000,00 € 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 “Girona A Cappella Festival”. 
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 29 de juny 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 De-De-Ema Visual, SL, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
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.  
 
De-De-Ema Visual, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
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 



 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 47

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. 
 
Tretzé. 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 De-De-Ema Visual, SL. 
 
13. JG958/000019/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Circus Arts Foundation per al finançament del 7è Festival 
Internacional de Circ_Elefant d'Or (exp. 2018/873) 

 
Circus Arts Foundation, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte 7è Festival Internacional de Circ_Elefant d’Or a Girona i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2018/873). 
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Després de l’èxit de les 6 primeres edicions, el darrer cap de setmana de febrer 
Girona serà per primera vegada l’escenari de l’únic festival internacional de circ del 
nostre país, segon del seu gènere a Europa i un dels cinc majors esdeveniments 
d’aquest tipus al món. El festival presenta a cada edició més d’una vintena de les 
millors atraccions mai vistes en els circs europeus. Més de 80 artistes de 12 països 
competiran davant d’un jurat internacional format per 15 importants directors i experts 
de circ vinguts de tot el món. Des de la seva creació aquest nou punt de trobada s’ha 
convertit en la porta a Europa per a aquells artistes que desitgen presentar-se al 
mercat del circ europeu. 
 
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 d’arts escèniques i circ. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Circus Arts Foundation, de Figueres, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir la subvenció a Circus Arts Foundation per al finançament del 
projecte 7è Festival Internacional de Circ_Elefant d’Or, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/873 Circus Arts 
Foundation 

G55117923 7è Festival 
Internacional de 
Circ 

De l’1 de gener 
al 28 de febrer 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

513.000,00 € 130.000,00 € 30.000,00 € 23,07 % 130.000,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS, 
(30.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48018 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 d’altres despeses de producció i premsa i 
comunicació 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’activitat subvencionada abraça de l’1 de gener al 28 de 
febrer 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 Circus Arts Foundation, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Obligacions del beneficiari. Circus Arts Foundation té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 

respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 

c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 

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

e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans 
de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha 
efectuat amb la col·laboració d’aquest organisme;  

f)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 30.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 
23,07%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt 
vuitè d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. Circus Arts Foundation ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 130.000,00 € corresponents a l’import d’altres despeses de 
producció i premsa i comunicació 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; 
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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 “7è Festival Internacional de Circ_Elefant d’Or”. 

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 29 de juny 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 Circus Arts Foundation presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
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.  
 
Circus Arts Foundation, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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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. 
 
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 
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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 Circus Arts Foundation, de Figueres. 
 
14. JG958/000020/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de 
subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals, any 2018 (exp. 2018/741) 

 
Antecedents 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cooperació Cultural, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, 
la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una 
línia específica d'ajuts per fomentar l'organització d'activitats culturals i científiques 
dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats 
sense ànim de lucre que tenen com a objecte d'atenció prioritària l'estudi, la 
divulgació i la defensa del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre 
temàtiques estretament vinculades amb el territori. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals , aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
de 19 de desembre de 2017, i publicades  al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) número 8, d’11 de gener de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, 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. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals per a l’any 2018, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals, any 2018 
1.Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de desembre de 
2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 8, d’11 de 
gener de 2018. 
2.Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total inicialment destinat a aquesta convocatòria és de 20.000,00 €, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària següent: 503/3341/48001 “Ajuts a centres i instituts 
d’estudis per activitats -Recerca local”. 
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 10.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificacions de crèdit. 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 
Cada peticionari podrà presentar una única sol·licitud mitjançant el formulari 
normalitzat que es pot trobar al web de la Diputació de Girona, dins el termini que 
començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província i finalitzarà el 30 d’abril de 2018. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, a través de l’aplicatiu de la 
Diputació de Girona: “Tràmit de subvencions per a entitats, empresa i ciutadania” i 
seguir els passos que figurin en aquest aplicatiu de subvencions. Es podran utilitzar 
els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s'especifiquen a la seu electrònica. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació , que s’obtindrà de la 
qualificació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases i el 
pressupost presentat, amb una dotació màxima de 3.000,00 €, fins a exhaurir el crèdit 
destinat a aquesta convocatòria. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les activitats realitzades entre el 15 de novembre de 2017 al 15 de 
novembre de 2018. 
6. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les activitats subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 
2018. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la 
subvenció. 
7. Termini de resolució i notificació 
7.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria , tal com estableixen les bases, és, com a 
màxim, de sis mesos a comptar de la data de finalització del període de presentació 
de sol·licituds. En cas que hagi transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una 
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resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
7.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, 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 deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia 
següent de la notificació. 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 del dia següent al de la notificació. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació, i el 
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà 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 20.000,00 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 
503/3341/48001 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per activitats -Recerca local”, del 
pressupost de l’any 2018. 
 
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. Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública 
de les bases específiques reguladores, resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra aquestes, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions. 
 
Cinquè. 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’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
15. JG958/000021/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de 
subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals, any 2018 (exp. 2018/742) 

 
Antecedents 
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El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona,  a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cooperació Cultural, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, 
la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una 
línia específica d'ajuts per fomentar l’edició de treballs de recerca dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim 
de lucre que tenen com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la 
defensa del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques 
estretament vinculades amb el territori. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
de 19 de desembre de 2017, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) número 8, d’11 de gener de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança genera de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals per a l’any 2018, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals, any 2018 
1.Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de les edicions 
de treballs de recerca i aportacions d’interès en els àmbits humanístic i científic dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, d’acord 
amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 19 de desembre de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) núm. 8, d’11 de gener de 2018. 
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2.Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total inicialment destinat a aquesta convocatòria és de 50.000,00 €, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària següent: 503/3341/48000 “Ajuts a centres i instituts 
d’estudis per a publicacions – Recerca Local”. 
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 20.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificacions de crèdit. 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 
Cada peticionari podrà presentar una única sol·licitud mitjançant el formulari 
normalitzat que es pot trobar al web de la Diputació de Girona, dins el termini que 
començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província i finalitzarà el 30 d’abril de 2018. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, a través de l’aplicatiu de la 
Diputació de Girona: “Tràmit de subvencions per a entitats, empresa i ciutadania” i 
seguir els passos que figurin en aquest aplicatiu de subvencions. Es podran utilitzar 
els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s'especifiquen a la seu electrònica. 
4.Import de les subvencions 
Se subvencionaran les publicacions per ordre de puntuació, que s’obtindrà de la 
qualificació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració establerts a les bases i el 
pressupost presentat, amb una dotació màxima de 5.000,00 €, fins a exhaurir el crèdit 
destinat a aquesta convocatòria. 
5.Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de 2017 i el 15 
de novembre de 2018. 
6.Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les subvencions finalitzarà el 15 de novembre de 2018. No 
s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la subvenció. 
7.Termini de resolució i notificació 
7.1.Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria, tal com estableixen les bases, és, com a 
màxim, de sis mesos a comptar de la data de finalització del període de presentació 
de sol·licituds. 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. 
7.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, 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 deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord. 
8.Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia 
següent de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un 



 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 57

recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini 
d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació. 
9.Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació, i el 
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà 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 50.000,00 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 
503/3341/48000 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per a publicacions – Recerca 
Local”, del pressupost de l’exercici 2018. 
 
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. Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública 
de les bases específiques reguladores, resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra aquestes, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions. 
 
Cinquè. 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’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
16. JG958/000022/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de 
produccions editorials per a l'any 2018 (exp. 2018/762) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per al 
foment de produccions editorials d’interès cultural de l’àmbit de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cooperació Cultural, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori i 
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el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, estableix diferents línies de 
subvencions destinades a fomentar la publicació de produccions editorials d’interès 
cultural i, especialment, l’edició de treballs que contribueixen a un millor coneixement 
de la història, la societat i el patrimoni natural i cultural de les terres de Girona 
 
L’objecte d’aqueta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al foment de produccions editorials 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data, 19 de desembre de 2017 i 
publicades inicialment al BOP de Girona núm. 8 de data 11 de gener de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per al foment de produccions editorials, per a l’any 2018, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER AL FOMENT DE PRODUCCIONS EDITORIALS, ANY 2018 
1.Objecte i finalitat 
Subvencions per a al foment de produccions editorials per a l’anualitat 2018, d’acord 
amb les bases específiques reguladores de subvencions per al foment de 
produccions editorials aprovades pel Ple del dia 19 de desembre de 2017 i publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 8, d’11 de gener de 2018. 
2. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
editors (persones físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives de l’àmbit de 
les comarques gironines. També hi poden concórrer entitats i editors que no siguin de 
les comarques gironines si el tema o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció 
són d’aquest àmbit territorial. 
3. Sol·licituds 
Les empreses editorials podran presentar un màxim de dues sol·licituds en la present 
convocatòria. El editors no dedicats professionalment a l’activitat editorial i les entitats 
sense ànim de lucre podran presentar un única sol·licitud de subvenció en aquesta 
convocatòria. 
4.Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L'import total inicialment destinat a aquesta convocatòria és de 85.000,00€. Les 
subvencions aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost 
general de la Diputació de Girona per a l'any 2018 que es detalla a continuació: 

COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d'ajuts Aplicació pressupostària Import € 

Programa edició llibres d'interès local
editors 

503/3340/47901 60.000,00 
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Programa edició de llibres d'interès
local ONL 

503/3340/48000 25.000,00 

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 30.000 euros, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificacions de crèdit. 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. 
5.Termini i presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 30 d’abril de 2018. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
Forma de presentació de les sol·licituds: 
ENTITATS, EMPRESES I D’ALTRES: Les sol.licituds s’han de presentar per via 
telemàtica, a través de l’aplicatiu de la Diputació de Girona: “Tràmit de subvencions 
per a entitats, empresa i ciutadania” i seguir els passos que figurin en aquest aplicatiu 
de subvencions. Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats 
per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la “Seu electrònica”. 
PERSONES FÍSIQUES : Poden presentar la sol·licitud al Registre General de la 
Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), o per qualsevol dels 
mitjans que estableix la legislació de procediment administratiu comú 
6.Import de les subvencions 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà 
cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts al punt 6 de les bases, i, atesa la 
qualificació obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta 
en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost presentat per a l’edició del llibre. 
L’import de la subvenció concedida serà d’un màxim del 50 % del pressupost 
presentat, i no podrà ser superior als 2.500 euros.  
7. Termini per justificar les subvencions 
Se subvencionaran les despeses realitzades a partir de 15 de novembre de 2017 i 
fins al 15 de novembre de 2018, d’acord amb el model normalitzat disponible al web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
El termini per justificar les subvencions finalitzarà el 15 de novembre de 2018. No 
s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la subvenció. 
8.Termini de resolució i notificació: 
8.1. Termini de resolució  
El termini per resoldre la convocatòria, tal com estableixen les bases, és, com a 
màxim, de sis mesos a comptar de la data de finalització del període de presentació 
de sol·licituds. 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. 
8.2 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 
s’hagi desestimat, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la data de 
l’adopció de l’acord. 
9. Règim de recursos 
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La resolució d’aquesta convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent de la 
seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.  
10. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al Tauler Electrònic de la Diputació de Girona i al 
lloc, i el seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
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 85.000 euros Les subvencions aniran a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost general de la Diputació de Girona per a l'any 2018 
que es detalla a continuació: 
 

COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d'ajuts Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Programa edició llibres d'interès local editors 503/3340/47901 60.000,00

Programa edició de llibres d'interès local ONL 503/3340/48000 25.000,00

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOP de Girona, 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. Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública 
de les bases específiques reguladores, resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra aquestes, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions. 
 
Cinquè. 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’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació o 
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
17. JG958/000024/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de 
subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments, 
any 2018 (exp. 2018/782) 

 
Antecedents 
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El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
publicacions d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cooperació Cultural, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori, 
la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una 
línia específica d’ajuts destinada als ajuntaments de les comarques gironines per 
fomentar l’edició de publicacions de temàtiques relacionades amb els municipis i/o 
d’autors/es locals. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades 
per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de 
desembre de 2017, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 8, d’11 de gener de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta a allò que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments 
per a l’any 2018, el text de la qual es transcriu a continuació:  
 
“Convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per 
ajuntaments, any 2018 
1. Objecte i finalitat: 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i els 
organismes que en depenen, així com les entitats municipals descentralitzades de 
l’àmbit de les comarques gironines, destinades al finançament de la publicació de 
llibres d’interès local, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació de Girona del dia 19 de desembre de 2017 i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 8, del dia 11 de gener de 2018. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària: 
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L’import total destinat a la convocatòria és de 55.000 €, que va amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària següent: 503/3340/46201 “Programa d’edicions d’interès 
local a ajuntaments C. Cultural”. 
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 30.000 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries, modificació de crèdit, etc. 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: 
Els ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines, podran presentar una única 
sol·licitud de subvenció en aquesta convocatòria. 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 30 d’abril de 2018. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
- Import de les subvencions: 
Se subvencionaran les publicacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 3.000 
€ per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El 
percentatge màxim a atorgar serà un 50 % del pressupost presentat. 
- Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Se subvencionaran les publicacions realitzades del 15 de novembre de l’any 2017 al 
15 de novembre de l’any 2018. 
- Termini per justificar les subvencions: 
El termini per justificar les edicions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 
l’any 2018. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la 
subvenció. 
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 dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot 
interposar recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.  
6. Publicitat 
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La convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Diputació de Girona, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al web corporatiu.  
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 55.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 503 / 3340 / 46201 
“Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments C.Cultural”, del pressupost de l’any 
2018. 
 
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. Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública 
de les bases específiques reguladores, resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra aquestes, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions. 
 
Cinquè. 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’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
18. JG958/000025/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Iniciació de l'expedient de revocació 
de la subvenció concedida a BonArt Cultural, SL, de Girona,  per al 
finançament del V Premis BonArt (exp. 2017/2892) 

 
D’acord a l’article 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, la rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del 
beneficiari o de l’entitat col·laboradora, en la qual s’han d’incloure, sota responsabilitat 
del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa 
jurídica que permetin acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública. La 
forma del compte justificatiu i el termini de rendició del mateix estan determinats a 
l’acord de concessió de la subvenció. Així mateix, l’article 30.8 concreta que 
l’incompliment de l’obligació de justificar la subvenció en els termes que estableix 
aquest capítol o el fet que la justificació sigui insuficient comporta el reintegrament en 
les condicions que preveu l’article 37 d’aquesta Llei. 
 
L’article 70.3 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 apunta que 
transcorregut el termini establert de justificació  sense haver-se presentat aquesta 
davant l’òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir el beneficiari perquè en 
el termini improrrogable de quinze dies sigui presentada als efectes previstos en 
aquest capítol. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en 
aquest apartat comporta l’exigència del reintegrament i altres responsabilitats 



 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 64

establertes a la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el 
termini addicional establert en aquest apartat no eximeix el beneficiari de les sancions 
que, d’acord amb la Llei general de subvencions, corresponguin. 
 
D’acord a l’article 33 de l’Ordenança General de subvencions, aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012, el centre gestor informarà 
l’òrgan competent sobre la revocació de la subvenció en els següents casos: (...) c) 
Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els termes 
previstos en la convocatòria. (...) 
 
Atès que BonArt Cultural, SL ha incomplert amb l’obligació de justificació i ha 
comunicat al centre gestor de Cooperació Cultural que no va dur a terme l’acció per la 
qual havia sol·licitat subvenció; i vist el es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, en relació amb l’obligació de justificació i 
comprovació de l’adequada justificació de la mateixa i que es desenvolupa al Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions, i el que s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Declarar l’incompliment de l’obligació de justificació de BonArt Cultural, SL, 
per als V Premis BonArt, anualitat 2017.  
 
Segon. Iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida, de conformitat 
amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que tot seguit es 
detalla: 
 

Expedient NIF Beneficiari Concepte Import 
subvenció  

Data 
justificació 

Data 
requeriment 
justificació 

Data 
rebuda 
requeriment 

2017/2892 B17880063 BonArt 
Cultural, 
SL 

V Premis 
Bonart 

2.500,00 € 30/11/17 13/12/2017 19/12/2017 

 
Tercer. Tràmit d’audiència. Requerir a BonArt Cultural, SL, perquè presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de la 
data de la notificació del present acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior. 
 
Quart. Notificar el present acord a BonArt Cultural, SL. 
 
19. JG958/000028/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Iniciació d'una revocació parcial de la 
subvenció concedida al Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la 
UdG en l'anualitat 2017 (exp. 2017/6372) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de 18 de juliol de 2017 va concedir al Patronat de 
l’Escola Politècnica Superior de la UdG, amb NIF G17241506, una subvenció de 
28.500,00 €, per al finançament de les activitats culturals de l’escola. Concretament 
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per al finançament de les despeses relacionades amb el Cicle de conferències, les 
activitats de Promoció de l’Activitat Universitària i la 22ena edició dels Premis PFC, 
dutes a terme fins al 15 de novembre del 2017.  
 
En el punt sisè de l’acord s’especificava que tan bon punt s’hagués produït 
l’acceptació de la subvenció, es procediria a fer el pagament del 70% de l’import de la 
mateixa en concepte de bestreta per poder dur a terme les actuacions inherents a la 
subvenció. L’avançament es va realitzar en data 25 d’octubre de 2017 per un import 
de 19.950,00 €. 
 
El punt setè de l’acord de concessió regulava el règim de justificació, segons el qual 
el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG havia de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 48.600,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
constaven en el pressupost de la sol·licitud de subvenció. Si el cost resultava 
superior, la subvenció es mantindria en la quantia. D’altra banda, es reduiria 
proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de finançament 
que constava a l’acord (58,64 %), en el supòsit que quan s’aportés la documentació 
justificativa, la despesa acreditada fos inferior a la fixada com a despesa 
subvencionable.  
 
Després de requerir l’esmena de la justificació de la subvenció, en data 16 de gener 
del 2018, el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG va presentar el 
compte justificatiu amb la relació definitiva de les despeses. 
 
Un cop revisat pel centre gestor, s’ha detectat que hi ha una relació de despeses que 
no es poden admetre vist que es relacionen amb activitats dutes a terme fora del 
termini d’execució i que sumen un total de 7.078,40 €. Concretament: 
 

Núm. 
Factura 

Data Proveïdor NIF/CIF Descripció Import 

281117 28/11/2017 Postiglione, 
Gennaro 

CA38607AH Honoraris conferència 300,00 € 

12 28/11/2017 Congost Feliu, 
Carles 

46672878J Honoraris conferència 300,00 € 

111217 11/12/2017 Lloret Fortuny, 
Elsa 

34748956G Honoraris conferència 400,00 € 

EB17/31 12/12/2017 Batlle, Enric 37729833N Honoraris conferència 300,00 € 
29086 21/11/2017 Industrias 

Lorenzo SA 
A08896169 Honoraris conferència 228,40 € 

17-BT-
00899 

21/11/2017 BTM Sound 
SL 

B17571175 Acte First Lego League 2.900,00 € 

11217 01/12/2017 Cufí Soler, 
Xavier 

40303959R Curs, Taller de Robòtica 
submarina 

1.000,00 € 

121 04/12/2017 Comercal Molí 
dels Murris 

B17684630 Material Promoció First 
Lego League 

800,00 € 

41217 04/12/2017 Pons 
Gimenez, Alba 

41551998G Honoraris conferència 850,00 € 

    TOTAL 7.078,40 €

 
S’ha descomptat aquest import del total justificat, quedant una justificació de 
32.509,64 €. 
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Tal i com preveu el punt setè de l’acord, aplicant el percentatge de subvenció de la 
Diputació a les despeses, 58,64 %, la subvenció final seria de 19.063,65 €. 
 
Atès que la bestreta és superior a la subvenció final és convenient l’inici del 
procediment de reintegrament de la part pagada en concepte de bestreta i que supera 
la subvenció final, concretament de 886,35 €. 
 
Vist allò que es disposa a l’article29 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en relació a al procediment de revocació i de reintegrament de 
subvencions. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Iniciar l’expedient de revocació parcial de la subvenció concedida al Patronat 
de l’Escola Politècnica Superior de la UdG en l’anualitat 2017, núm. exp. 2017/6372, 
de conformitat amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i 
que es detalla tot seguit: 
 

Núm exp. 2017/6372 
Beneficiari Patronat de l’Escola Politècnica 

Superior de la UdG 
NIF G17241506 
Concepte Activitats culturals 
Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 18 de juliol de 

2017 
Termini de justificació 30/11/2017 
Pressupost a justificar 48.600,00 € 
Subvenció i percentatge sobre pressupost 28.500,00 €, 58,64 % 
Bestreta 19.950,00 € 
Justificació final 32.509,64 € 
Subvenció final amb aplicació percentatge sobre despeses 
justificades 

19.063,65 € 

Import a revocar 886,35 €

 
Segon. Tràmit d'audiència. Requerir al Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG perquè presenti les al·legacions que consideri oportunes, en el termini de quinze 
dies comptats des de la data de la notificació del present acord. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG. 
 
20. JG958/000029/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa 
a l'Ajuntament de Banyoles per a l'edició del volum núm. 20 de la col·lecció 
"Quaderns de Banyoles" (exp. 2018/790) 

 
L’Ajuntament de Banyoles, en data 31 de gener de 2018 ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’edició del número 20 de la col·lecció “Quaderns de 
Banyoles”, que té per títol provisional El rock i el folk a Banyoles, i s’ha instruït 
l’expedient 2018/790. 
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L’Ajuntament de Banyoles, mitjançant la publicació de la col·lecció “Quaderns de 
Banyoles” té per objectiu difondre treballs de recerca banyolins des de la perspectiva 
de les ciències socials, humanes i naturals. 
 
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 Banyoles 
per a l’edició del volum corresponent per a l’any 2018 de la col·lecció “Quaderns de 
Banyoles”. 
 
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 Banyoles, d’acord 
amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant 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 

2018/790 AJUNTAMENT DE BANYOLES P1701600G 
Objecte de la subvenció 

Edició del volum núm. 20 de la col·lecció “Quaderns de Banyoles”:  
El rock i el folk a Banyoles (títol provisional) 

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

justificar 
% de finançament 

3.000,00 € 6.000.00 €  50% 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 3.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/46205 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. 20 de la col·lecció 
“Quaderns de Banyoles” 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. 
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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 Banyoles 
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 Banyoles ha de justificar dins el 
termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva de l’objecte de 
la subvenció, per import de 6.000,00 €, 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. 
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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 Banyoles té les obligacions 
següents: 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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 Banyoles. 
 
21. JG958/000030/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament d'Amer per al finançament del Festival Sona 
Amer 2018 (exp. 2018/1029) 

 
L’Ajuntament d’Amer ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Sona Amer 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1029). 
 
El Festival Sona Amer és una programació de concerts, de la mà de destacats 
artistes i grups instrumentals, guanyadors dels més prestigiosos concursos nacionals i 
internacionals, per a la difusió de la cultura de la música i a la promoció del talent 
musical. A través de diferents entitats culturals i fundacions el programa inclou una 
amplia  diversitat de músiques per a tots els públics: música clàssica, música de 
cantautor, Jazz, Blues i un concert destinat a música en família. A nivell de la 
comarca de la Selva és una bona oportunitat per crear aquest binomi de convivència i 
promoció de la música que ens apropa en l'àmbit social i cultural. També per 
consolidar l'espai del Casal del Monestir de Santa Maria d'Amer. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament d’Amer, de conformitat amb allò 
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que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural,la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Amer per al finançament de 
l’organització del Festival Sona Amer 2018, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/1029 Ajuntament d’Amer P1700700F Festival Sona 
Amer 2018 

Fins al juny de 
2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

9.820,48 € 9.820,48 € 4.000,00 € 40,73 % 9.820,48 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUATRE MIL EUROS, 
(4.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46234 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 fins el mes 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’Amer accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 4.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 40,73 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
L’Ajuntament d’Amer ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 9.820,48 
€ 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 Festival Sona Amer 2018. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Amer. 
 
22. JG958/000031/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a la Fundació Josep Irla per al finançament de la Beca 
d'Estudis Històrics President Irla 2018 (exp. 2018/874) 

 
La Fundació Josep Irla, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la beca d’estudis històrics President Irla i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/874). 
 
Un dels objectius de la Fundació Josep Irla és difondre el pensament i l’obra política, 
econòmica, social i cultural d’aquelles persones que, com la generació de Josep Irla, 
l’han basat en la defensa de la llibertat, la democràcia, la justícia i la sobirania 
nacional. Enguany es renova el compromís de la Fundació Josep Irla amb la 
recuperació de la memòria històrica dels personatges polítics cabdals de les 
Comarques Gironines, proposant donar continuïtat al projecte de la Beca d'Estudis 
Històrics President Irla. 
 
L’objecte de la beca del 2018 continua sent l’estudi del pensament, l’obra i la vida de 
la generació de republicans gironins de la qual Josep Irla i Bosch, president de la 
Generalitat a l’exili, i fill de Sant Feliu de Guíxols, n’és la personalitat més destacada. 
 
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 premis i beques culturals. L’objectiu és 
donar suport a premis i beques culturals que tenen com a objecte el foment de l’estudi 
de la història de les comarques de Girona, la difusió de la memòria històrica i la 
promoció de la creació artística i literària. 
  
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Josep Irla, de Barcelona, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Josep Irla, de Barcelona, per al 
finançament de la beca d’estudis històrics President Irla, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la 
subvenció 

Termini 
d’execució 
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2018/874 Fundació Josep 
Irla_Barcelona 

G61304663 Beca d’Estudis 
Històrics 
President Irla. 

Des de l’1 de 
gener 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 
 

7.600,00 € 7.600,00 € 6.000,00 € 78,94 % 7.600,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 €), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48007 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.  
 
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 Irla, 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. La Fundació Josep Irla, 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 6.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 78,94 %, 
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quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. La Fundació Josep Irla, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 7.600,00 € 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 
del projecte de la beca d’estudis històrics President Irla. 
 
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 la Fundació Josep Irla, 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.  
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La Fundació Josep Irla, 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. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
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la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 la Fundació Josep Irla, de Barcelona. 
 
23. JG958/000032/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa al Fons d'Art Olot, SL, per al finançament del projecte Art a 
l'Aula (exp. 2018/828) 

 
Fons d’Art d’Olot, SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
projecte Art a l’Aula i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/828). 
 
El projecte Art a l’Aula, és una manera d’apropar l’art a les escoles, tant pels objectius 
que pretén com pel seu format, mitjançant tres aspectes fonamentals de tot 
aprenentatge:observar, aprendre i crear. A través d’una forma original que compti 
amb la complicitat dels mestres i dels centres es vol acostar les arts plàstiques i 
propiciar la creativitat de l’alumnat. El projecte es presenta com una eina de 
desenvolupament individual i col·lectiu, de manera que té dins dels objectius 
principals la cohesió social. 
 
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 pel projecte Art a l’Aula. L’objectiu de la 
subvenció és augmentar el nombre d’escoles que participen del projecte i intentar 
ampliar-lo a més comarques, de manera que la pràctica artística a les aules, per part 
de reconeguts artistes catalans, pugui arribar a més centres. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Fons d’Art d’Olot, SA, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a Fons d’Art d’Olot, SL, per al finançament del projecte 
“Art a l’Aula”, que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/828 Fons d’Art d’Olot, SL B17356155 Projecte “Art a 
l’Aula” 

Fins al 31 
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 
 

78.540,00 € 78.540,00 € 15.000,00 € 19,09 % 78.540,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS, 
(15.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47912 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.  
 
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 Fons d’Art d’Olot, 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. Fons d’Art d’Olot, 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 15.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 19,09 
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%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
Vuitè. Règim de justificació. Fons d’Art d’Olot, SL, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 78.540,00 € 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 “Art a l’aula”. 
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 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 Fons d’Art d’Olot, 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. 
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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.  
 
Fons d’Art d’Olot, 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. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 Fons d’Art d’Olot, SL. 
 
24. JG958/000033/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació Grup de Recerca de Cerdanya per al 
finançament del IXè Festival Internacional de Cinema de Cerdanya (exp. 
2018/1280) 

 
L’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, amb seu a Puigcerdà, ha sol·licitat 
una subvenció nominativa per al finançament del IXè Festival Internacional de 
Cinema de la Cerdanya, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1280). 
 
El Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya és el segon festival de cinema 
més important de les comarques gironines. El seu principal objectiu és el de 
dinamitzar la cultura i el cinema a la Cerdanya, esdevenir una eina d’interès cultural i 
social a més de potenciar la indústria audiovisual a tot el conjunt del Pirineu. 
 
El certamen pretén créixer sobre la seva especificitat: la promoció del talent emergent 
nacional i internacional i el cinema independent que, sovint, resta a l’ostracisme de les 
grans mostres d’arreu. L’Organització aposta per un perfil variat de propostes amb 
dues seccions competitives (curtmetratges i llargmetratges) i que van des de 
l’animació infantil, els documentals etnogràfics, les propostes experimentals i el 
cinema fet per dones a la ficció d’avantguarda del panorama independent. 
 
Aquest fet posiciona el Festival com la mostra de referència del Pirineu tant pel que fa 
a nombre de films rebuts com pel nombre de projeccions i activitats paral·leles que 
s’organitzen. A més a més, la llarga trajectòria que atresora ha permès consolidar un 
públic fidel, entès en cinema i amb una participació activa en les votacions. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de cinema. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, 
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de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, amb 
seu a Puigcerdà, per al finançament del projecte d’organització del IXè Festival 
Internacional de Cinema de la Cerdanya, que es detalla a continuació:  
 
Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2018/1280 Associació Grup de 
Recerca de la 
Cerdanya_Puigcerdà 

G55039481 IXè Festival 
Internacional de 
Cinema de la 
Cerdanya 

Fins al 31 
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 
 

14.500,00 € 14.500,00 € 10.000,00 € 68,96 % 14.500,00 €

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48015 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 es portarà a terme fins 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. D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari 
l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
Sisè. Pagament de la subvenció. De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa 
d’aquest acord, de conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de SET 
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MIL EUROS (7.000,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import 
de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
 
Quan l’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, hagi presentat telemàticament al 
Registre General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de 
conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la 
quantitat de TRES MIL EUROS, (3.000,00 €), corresponents al 30% restant. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Règim de justificació.  
L’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 14.500,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
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 festival internacional de cinema de la Cerdanya. 

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

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

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

 
Desè. Obligacions del beneficiari. L’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, té 
les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, i els tercers relacionats amb l’objecte 
de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el 
que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, 
excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si 
escau, hi puguin correspondre. 
 
Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
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 l’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, amb 
seu a Puigcerdà. 
 
25. JG958/000034/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar el requeriment del 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a Bonart SL, per a l'edició 
de la revista Bonart, any 2015 (exp. 2017/7660) 

 
La funció interventora de la Diputació de Girona, en data 30 d’agost de 2017, remet al 
Centre Gestor de Comunicació Cultural l’informe de control financer corresponent a 
les ajudes concedides per aquest Centre Gestor en l’exercici de 2015 
 
Una de les subvencions que han estat objecte de fiscalització, segons consta en 
l’informe esmentat, és la concedida a Bonart Cultural SL per al finançament de la 
revista Bonart, any 2015 per la Junta de Govern de data 5 de maig de 2015. 
 
Del control financer realitzat s’ha posat de manifest les següents incidències: 
 
S’han detectat despeses no subvencionables per un import total de 6.682,30 euros 
dins la justificació econòmica presentada per Bonart Cultural, SL. Es tracta de 
despeses que no corresponen a l’objecte de l’activitat subvencionada i que estan 
compreses en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, inclomplint 
així l’acord tercer de la concessió de la subvenció de la Junta de Govern. 
 
El resum de les despeses no subvencionables es el següent: 
 

Concepte Euros 
 

Serveis de gestoria 921,18 
Lloguer del local de la seu 2.000,00 
Telefonia mòbil 1.592,30 
Programari de comptabilitat 889,82 
Material informàtic 1.279,00 
Total 6.682,30 
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D’acord amb això, la despesa efectivament subvencionable és de 15.522,17 euros, 
per la qual cosa procedeix el procediment de reintegrament per import de 1.582,26 
euros per part del centre gestor. 
 
La Junta de Govern en la sessió ordinària de 16 de gener de 2018 va aprovar l’acord 
per iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a 
Bonart Cultural, SL, pel finançament de la revista Bonart, any 2015. 
 
Es va requerir a Bonart Cultural, SL perquè presentés les al·legacions oportunes per 
a la seva defensa en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia de la recepció 
de la notificació de la resolució de l’acord. 
 
Passats els 15 dies hàbils des de la recepció de la notificació, no s’han rebut 
al·legacions per part de Bonart Cultural, SL. 
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
d’aplicació segons la Llei 39/2015, de 26 de novembre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
Vist l’informe del Centre Gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer: Declarar que Bonart Cultural, SL ha de reintegrar parcialment la subvenció 
pagada per la Diputació de Girona per al finançament de la revista Bonart, any 2015 
per import de 1.582,26 euros 
 
Segon. Requerir a Bonart Cultural,. SL el reintegrament parcial de la subvenció 
concedida i efectivament pagada en data 19 de juny de 2015, descrita en el punt 
primer del present acord, segons el detall següent: 
 

Beneficiari Bonart Cultural, SL 
NIF B17880063 
Concepte Subvenció per al finançament de l’edició 

de la revista Bonart, any 2015 
Òrgan i data de concessió Junta de Govern, de data 5 de maig de 

2015 
Import líquid abonat i data de 
pagament 

14.000 euros  (19 de juny 2015) 

Import a reintegrar 1.582,26 euros 
Interessos de demora    163,93 euros 
Import total a reintegrar 1.746,19 euros 

 
Tercer. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de la notificació del present acord, en conseqüència: 
 

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

 
b) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 16 i últim de cada més, 

l’abonament en període voluntari s’estendrà fins els dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
Quart. Establir que Bonart Cultural, SL ha d’ingressar l’import total a reintegrar que 
consta el punt segon d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 5602 
0166 8489 de CaixaBank. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a Bonart Cultural , SL. 
 
Sisè. Notificar aquest acord a la Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
26. JG958/000009/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Aprovació del conveni tipus de 
col·laboració per facilitar el pagament de les taxes derivades de la inserció 
dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província (exp. 2018/988) 

 
Dins del marc del règim de la gestió i liquidació de les taxes, l’article 27.2 del Real 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats locals podran establir 
convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions, amb la finalitat de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades del 
pagament de les taxes o dels procediments de liquidació o de recaptació. 
 
Seguint aquest règim general regulador, l’article 12  de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, 
reguladora dels butlletins oficials de la província, al regular els convenis de 
col·laboració estableix que les ordenances reguladores de les taxes per la inserció 
d’anuncis en el BOP podran preveure la possibilitat de subscriure convenis de 
col·laboració entre administracions, mitjançant els quals s’acordin sistemes específics 
per a realitzar la liquidació i el pagament global de les taxes per la publicació de 
textos i que, amb la mateixa finalitat, es podran subscriure convenis per al pagament 
de les taxes corresponents a la publicació d’anuncis particulars, en els termes que 
fixin les corresponents ordenances. 
 
Per la seva part i en aplicació de l’anterior previsió, l’Ordenança general reguladora 
de la taxa pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de la 
Diputació de Girona, en la seva darrera versió que, en quan a modificació, fou 
aprovada inicialment per acord del ple de data 19 de setembre de 2017, i aprovada 
definitivament amb data 29 de desembre de 2017 (BOP, núm. 246, edicte núm. 
10997), regula a l’article 14 els convenis de col·laboració, i estableix en el seu darrer 
paràgraf que, a instància dels ajuntaments que ho sol·licitin, es podran establir 
convenis de col·laboració, el contingut dels quals regularà la possibilitat de realitzar 
un pagament a començaments d’any, en el qual es fixarà un import aproximat en 
funció d’allò que gasta cada ajuntament interessat en la publicació d’anuncis al BOP 
durant l’exercici en curs, i que l’oficina del Butlletí Oficial de la Província serà l’òrgan 
encarregat del seu control i de la liquidació que caldrà realitzar a l’acabament de 
l’exercici. 
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D’acord amb la regulació de l’ordenança mencionada, a la vista del considerable 
nombre d’anuncis que alguns ajuntament de la demarcació de Girona  realitzen en el 
transcurs de cada exercici i tenint en compte que per la repetició d’aquestes 
magnituds, les previsions inicials d’aquests ajuntaments no haurien de diferir 
substancialment del nombre final d’anuncis que es publiquin en el Butlletí Oficial de la 
Província, aquesta circumstància ha estat motiu com perquè alguns ajuntaments de la 
província de Girona hagin demanat durant l’anualitat de 2017, a que la Diputació de 
Girona reguli la possibilitat de fer convenis de col·laboració d’acord amb la previsió de 
l’article 12 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril reguladora dels butlletins oficials de la 
província. 
 
Aquestes peticions han conduït, per tant, a que la Diputació hagi tramitat i aprovat 
durant l’exercici passat, la modificació de l’Ordenança general reguladora de la taxa, 
amb la introducció del paràgraf final de l’article 14, el qual a través dels convenis de 
col·laboració promoguts per part dels ajuntaments interessats, es pugui substituir els 
successius pagaments de les taxes derivades de cadascun dels anuncis encarregats, 
per les dues operacions anyals consistents en el pagament d’una quota provisional 
inicial i una liquidació definitiva final. 
 
D’acord amb els antecedents precedents i per tal de fer operativa la modificació de 
l’Ordenança general reguladora de les taxes per la inserció d’anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Girona i els 
ajuntaments interessats de la província per tal de facilitar el pagament de les taxes 
derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), 
segons el contingut que, de forma literal, es reprodueix seguidament: 
 
“Conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
[població] en relació amb l’aportació de l’Ajuntament a la Diputació d’una 
provisió inicial per al pagament de les taxes previstes, derivades de la inserció 
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant el 2018, com a 
conseqüència de la liquidació final 
I. PARTS 
D’una part, Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, d’acord amb les 
competències que li atribueix l’article 34. 1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, facultat per resolució de la Presidència de [data], assistit 
pel secretari general de la corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, el qual dona fe 
d’aquest acte. 
I de l’altra, [nom i cognoms], alcalde/essa president/a de l’Ajuntament de [població], 
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1 b i f de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 52.1 a del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
facultat per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del Ple de 
[data] 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Dins del marc del règim de la gestió i liquidació de les taxes, l’article 27.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats locals podran establir 
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convenis de col·laboració amb entitats, institucions i organitzacions, amb la finalitat de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades del 
pagament de les taxes o dels procediments de liquidació o de recaptació. 
Seguint aquest règim general regulador, l’article 12 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, 
reguladora dels butlletins oficials de la província, en regular els convenis de 
col·laboració estableix que les ordenances reguladores de les taxes per la inserció 
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) podran preveure la possibilitat de 
subscriure convenis de col·laboració entre administracions, mitjançant els quals 
s’acordin sistemes específics per realitzar la liquidació i el pagament global de les 
taxes per la publicació de textos i que, amb la mateixa finalitat, es podran subscriure 
convenis per al pagament de les taxes corresponents a la publicació d’anuncis 
particulars, en els termes que fixin les corresponents ordenances. 
D’altra banda, i en aplicació de la previsió anterior, l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de la Diputació 
de Girona i per serveis derivats, la modificació de la qual fou aprovada inicialment per 
acord del Ple de data 19 de setembre de 2017, i definitivament en data 29 de 
desembre de 2017 (BOP, núm. 246, edicte núm. 10997), regula a l’article 14 els 
convenis de col·laboració, i estableix en el darrer paràgraf que, a instància dels 
ajuntaments que ho sol·licitin, es podran establir convenis de col·laboració, el 
contingut dels quals regularà la possibilitat de fer un pagament a començaments 
d’any, en el qual es fixarà un import aproximat en funció del que gasta cada 
ajuntament interessat en la publicació d’anuncis al BOP durant l’exercici en curs, i que 
l’oficina del BOP serà l’òrgan encarregat del control i de la liquidació que caldrà fer a 
l’acabament de l’exercici. 
D’acord amb la regulació de l’Ordenança esmentada, en vista del considerable 
nombre d’anuncis que es preveu publicar durant l’exercici de 2018 i, tenint en compte 
que aquesta previsió inicial no diferirà substancialment del nombre final d’anuncis que 
s’hi acabin publicant, l’Ajuntament de [municipi] sol·licita acollir-se al règim regulat a 
l’article 14, paràgraf final, de l’Ordenança fiscal reguladora, amb la finalitat d’optimitzar 
i de simplificar el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Diputació de 
Girona, i de poder substituir els successius pagaments de les taxes derivades dels 
anuncis publicats per les dues operacions anuals consistents en el pagament d’una 
quota provisional inicial i una liquidació definitiva final. 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i la legitimació 
per formalitzar aquest conveni, d’acord amb els següents 
PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte regular l’acolliment de l’Ajuntament de [població] al 
règim regulat a l’article 14, paràgraf final, de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
pel servei d’inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i per 
serveis derivats, amb la finalitat d’optimitzar i de simplificar el compliment de les seves 
obligacions tributàries amb la Diputació de Girona, i de poder substituir els successius 
pagaments de les taxes derivades dels anuncis publicats, per les dues operacions 
anuals consistents en el pagament de la provisió inicial i la liquidació final resultant. 
Segon. Compromisos de l’Ajuntament de [població]  
L’Ajuntament de [població] abonarà a la Diputació de Girona [import] d’euros en 
concepte de quota provisional derivada de la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG) durant l’exercici 2018. 
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Aquest import s’ha calculat sobre la base de l’import de la despesa realitzada per 
l’Ajuntament de [població] pels anuncis subjectes a pagament (no exempts) que han 
estat publicats en el BOPG durant l’exercici 2017. 
Aquesta quota provisional s’ha de pagar mitjançant un ingrés per transferència 
bancària en el compte corrent de titularitat de la Diputació de Girona, amb número 
IBAN ES11 2100 0002 5602 0166 8489. 
El termini per fer el pagament de la quota provisional és de 20 dies des de la data de 
signatura d’aquest conveni i, en qualsevol cas, s’haurà de fer efectiu abans de 
sol·licitar la inserció d’un anunci inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni.  
L’Ajuntament de [població], cada vegada que tramiti un anunci de pagament, haurà 
d’adjuntar-hi, obligatòriament, el document d'autoliquidació de la taxa que es troba al 
web http://ddgi.cat/bop  
Tercer. Compromisos de la Diputació de Girona 
La Diputació de Girona, a través de l’oficina del Butlletí Oficial de la Província de 
Girona assumirà el control dels anuncis publicats durant l’exercici 2018 en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest conveni.  
Abans del dia 30 de novembre de 2018, sobre la base dels anuncis realment publicats 
en el BOPG, es farà una liquidació definitiva, d’acord amb els anuncis subjectes a 
pagament (no exempts) realment publicats. La liquidació definitiva s’aprovarà per 
resolució de la Presidència de la Diputació. El pagament de la liquidació definitiva es 
farà en els terminis regulats a la Llei general tributària. 
En el cas que de la liquidació definitiva resulti un saldo a pagar a favor de 
l’Ajuntament de [població], aquest import s’aplicarà durant la vigència del conveni al 
pagament de la quota inicial provisional de l’exercici següent. 
La Tresoreria de la Diputació de Girona, en coordinació amb l’oficina del BOPG, 
podrà fer les actuacions de seguiment i de control que consideri pertinents. 
Quart. Conseqüències derivades dels compromisos assolits per les parts 
Qualsevol incompliment o demora en els compromisos anteriorment assumits 
facultarà l’altra part per exigir-ne el compliment o per resoldre el present conveni. En 
aquest darrer cas, però, amb el pagament del deute que pugui quedar pendent a 
càrrec d’una de les parts. A més, quedarà expedita la reclamació per la possible 
concurrència dels danys i dels perjudicis que es puguin ocasionar.  
Cinquè. Vigilància i control 
L’oficina del BOPG, mitjançant el personal que hi té adscrit, serà l’encarregada de 
vetllar pel control i seguiment dels anuncis que l’Ajuntament de [població] publiqui 
durant tot l’exercici econòmic. 
Sisè. Vigència del conveni 
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, i  entrarà en vigor el dia que es publiqui 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que, amb posterioritat, 
perdurin les actuacions que es derivin del seu compliment. 
Es podrà acordar una pròrroga expressa del conveni, de quatre anys més, que caldrà 
formalitzar abans de l’acabament de la vigència. 
Setè. Extinció del conveni 
Al marge dels supòsits previstos en els pactes tercer i quart, hi seran d’aplicació els 
motius que, quant a extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els 
articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Vuitè. Règim jurídic 
Al present conveni hi són d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i els articles 108 i següents de la Llei 
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26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Novè. Jurisdicció competent 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, per a la resolució de qualsevol 
conflicte derivat de la seva aplicació o interpretació que no pugui ser resolt per les 
parts, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
[lloc i data][lloc i data] 
Per la Diputació de GironaPer l’Ajuntament de [població] 
[rúbrica][rúbrica] 
[nom i cognoms][nom i cognoms] 
El secretari general 
[rúbrica] 
[nom i cognoms]” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació per a l’aprovació dels convenis específics 
d’adhesió al present conveni tipus, amb els ajuntaments interessats i que seran 
conseqüència del present acord. 
 
Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona, de conformitat  amb l’article 112.2 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, article 48.8 de la Llei 40/2015, d’1’octubre de règim jurídic del sector públic 
i els articles  9 i 14 de la Llei 15/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació i bon govern. 
 
27. JG958/000011/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Informar favorablement sobre 
l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels ajuntaments de la 
Vajol i Maçanet de Cabrenys, a l'efecte de sosteniment en comú del lloc de 
Secretaria Intervenció (exp. 2018/843) 

 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Vajol, mitjançant escrit de data 3 de gener de 2018, 
demana informe a aquesta Diputació en relació amb els acords del Ple de 
l’Ajuntament de la Vajol, de data 19 de desembre de 2017, i de Maçanet de Cabrenys, 
de data 22 de setembre de 2015, pels quals s’aprova la dissolució de l’agrupació 
constituïda pels ajuntaments de Maçanet de Cabrenys i de la Vajol pel sosteniment en 
comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció, reservat a funcionaris d’habilitació 
de caràcter nacional. 
 
Les peticions s’han traslladat a aquesta Diputació a l’efecte d’emetre consulta prèvia, 
de conformitat amb l’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació 
de caràcter nacional, que preveu l’informe previ de la Diputació respectiva.  
 
Per la seva banda, l’article 9, apartats 2 i 4, del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel 
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, preveu la 
competència de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals, per deixar 



 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 96

sense efectes l’agrupació d’entitats, si els requisits que van donar-hi lloc han 
desaparegut, i amb l’informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
Així mateix, l’article 9.1 b de la disposició atorga a la Conselleria de Governació la 
competència per eximir de l'obligació de mantenir el lloc de treball de Secretaria, en el 
cas que no s'opti per efectuar l'agrupació prevista a l'apartat anterior, a les entitats 
locals amb població inferior a 500 habitants i pressupost ordinari inferior a 250.000,00 
euros, amb l'informe previ de les entitats supramunicipals. 
 
Atès que els ajuntaments peticionaris d’aquesta dissolució expressen en els seus 
respectius acords que l’augment de recursos dels dos ajuntaments comporta que el 
servei es pugui prestar correctament i de forma aïllada, així com per l’exempció de 
mantenir el lloc de Secretaria de l’Ajuntament de la Vajol.  
 
És per això que la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Informar favorablement sobre l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels ajuntaments de la Vajol i Maçanet de Cabrenys, a l’efecte de 
sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció i sol·licitar l’exempció de 
l’Ajuntament de la Vajol 
 
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats. 
 
28. JG958/000012/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Informar favorablement sobre el procés 
de dissolució i liquidació de la Mancomunitat del Bisaura i l'Alt Lluçanés 
(exp. 2018/992) 

 
En data 21 de desembre de 2017 (RE 1-2017-021978) ha tingut entrada la tramesa 
de la Mancomunitat del Bisaura i l’Alt Lluçanés (constituida pels municipis de 
Montesquiu, les Lloses, Sant Agustí de Lluçanés, Santa Maria de Besora, Sora i 
Vidrà), en la qual sol·licita un informe d’aquesta corporació en relació amb l’acord de 
dissolució i liquidació d’aquesta Mancomunitat, adoptat per l’Assemblea Global, en la 
reunió de data 30 de novembre de 2017, que es va aprovar per la unanimitat dels 23 
membres presents dels 30 que la integren. 
 
La dissolució de les mancomunitats de municipis ve regulada inicialment per l’article 
44.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el qual 
preveu que se seguirà un procediment similar al de la constitució, per a la modificació 
o supressió de les mancomunitats. El mateix article 44, en l’apartat 3 b estableix que, 
en el procés de constitució, la diputació o diputacions afectades hauran d’emetre 
informe. 
 
Dit això, pel que fa al procediment de dissolució, s'han de tenir en compte els arts. 33 
i 35 del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol (BOE de 14 d'agost), pel qual s'aprova 
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RP). 
 
Disposa, el primer dels articles, en l’apartat 2, que els acords de les corporacions 
locals relatius a la creació, modificació o dissolució de mancomunitats, així com a 
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l'aprovació i modificació dels estatuts, requereixen el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de seus membres. 
 
Per la seva banda, l'art. 35 disposa que el procediment d'aprovació dels estatuts de 
les mancomunitats es determinarà per la legislació de les comunitats autònomes i 
s'ajustarà, en tot cas, a les regles següents: 
 
L'elaboració correspon als regidors de la totalitat dels municipis promotors de la 
mancomunitat constituïts en assemblea. 
 
La diputació o diputacions provincials interessades emetran un informe sobre el 
projecte d'Estatut. 
 
Els plens de tots els ajuntaments aprovaran els estatuts amb el vot favorable de la 
majoria del nombre legal dels seus membres. 
 
Es seguirà un procediment similar per a la modificació o supressió de mancomunitats. 
 
Per tant, en el cas de dissolució de la mancomunitat entenem que es requereix: 

 
• Acord del ple de la mancomunitat acordant la dissolució. 
 
• Informe de la diputació provincial corresponent. 
 
• Acord dels plens dels ajuntaments amb el vot favorable de la majoria del nombre 
legal dels seus membres. 

 
En el present supòsit, la Mancomunitat del Bisaura i l’Alt Lluçanès es va constituïr per 
a la construcció de la residència per a la gent gran “Els Tells”. Actualment, però, s’ha 
replantejat l’oportunitat quant a la forma de gestió del servei d’aquesta residència, de 
tal manera que els ajuntaments mancomunats han optat perquè la gestió d’aquesta 
residència no es dugui a terme a través de la Mancomunitat, sinó a través d’una 
gestió estrictament municipal; amb la qual cosa, i de conformitat amb l’article 36 dels 
estatuts de la Mancomunitat, han acordat procedir a la seva resolució. 
 
És per això que la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Informar favorablement sobre el procés de dissolució i liquidació de la 
Mancomunitat del Bisaura i l’Alt Lluçanés. 
 
Segon. Notificar el present acord a la Mancomunitat del Bisaura i l’Alt Lluçanès (carrer 
Santiago Rusiñol, núm. 8; 08585 Montesquiu). 
 
29. JG958/000014/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Unitat Gestió de la Informació: Aprovar la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de 
caràcter firal, anualitat 2018 (exp. 2018/185) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora com 
a una de les seves línies d’actuació, la col·laboració en iniciatives relacionades amb el 
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desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis de les comarques 
gironines. En aquest àmbit, pren especial interès l’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal que es realitzen als municipis del seu àmbit territorial i que tenen per 
objecte la promoció de serveis, la comercialització de productes i el foment d’activitats 
que dinamitzen la vida econòmica, social i comunitària. 
 
Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria pública de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats 
públiques locals i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a 
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 23 de gener de 2018, i publicades al BOPG núm. 21, de 30 de gener de 
2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques 
locals i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal, el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ENS DEPENDENTS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES LOCALS I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE DE 
LA DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS DE 
CARÀCTER FIRAL, ANUALITAT 2018 (185/18) 
1.Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, ens dependents 
d’entitats públiques locals i entitats de dret privat que acreditin que són entitats sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona, destinades al finançament de l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal, anualitat 2018, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en sessió de 23 de gener de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 21, de 30 de gener 
de 2018. 
2.Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de dos-cents noranta-cinc mil euros. 
(295.000,00 €). Les aplicacions pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari 
i els imports són els següents: 

Aplicació pressupostària Descripció Import 
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205/4311/46200 Ajuts per organització esdeveniments de 
caràcter firal 

265.000,00 €

205/4311/48000 Ajuts ONL organització esdeveniments de 
caràcter firal 

30.000,00 €

 TOTAL 295.000,00 €

3.Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 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/servei/1992/subvencions‐a‐ajuntaments‐i‐
entitats‐per‐a‐l‐organitzacio‐d‐esdeveniments‐de‐caracter‐firal‐2018 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 

•  Import de les subvencions 
 La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. 

Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt setè de les 
bases específiques reguladores i, atesa la qualificació aconseguida i la dotació 
pressupostària establerta en aquesta convocatòria, es determinarà l’import de la 
subvenció a atorgar.  

 L’import de les subvencions podrà finançar fins a un màxim del 50 % del cost de 
l'actuació subvencionada. 

 L’import màxim de cada subvenció individualitzada i per ens beneficiari serà de 
12.000,00 €. 

•  Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 Se subvencionaran els esdeveniments de caràcter firal que es duguin a terme des 

de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 
4. Termini per a justificar les subvencions 
El termini per a justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 
2018. 
Per a les activitats que es desenvolupin en data posterior al termini de finalització de la 
justificació, es podrà sol·licitar pròrroga. 
5.Termini de resolució i notificació 
5.1. Termini de resolució 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de quatre 
mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds, com es 
determina al punt desè de les bases reguladores. 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. 
5.2. 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. 
En cas que un ajuntament, ens o entitat presenti més d’una sol·licitud, la notificació de 
l’atorgament de les subvencions es pot fer mitjançant una única resolució. 
6.Règim de recursos 
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La resolució de la convocatòria posarà 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 des del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant de la Vicepresidència Primera de la Diputació de Girona, 
en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació. 
7.Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació de 
Girona i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de DOS-CENTS 
NORANTA-CINC MIL EUROS (295.000,00 €), distribuïts amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

205/4311/46200 Ajuts per organització esdeveniments de 
caràcter firal 

265.000,00 €

205/4311/48000 Ajuts ONL organització esdeveniments 
de caràcter firal 

30.000,00 €

 TOTAL 295.000,00 €

 
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’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
Cinquè. Aquesta 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. 
 
30. JG958/000007/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Revocar la subvenció de l'anualitat 2017 a l'ADF 
Guilleries-Montseny per a l'adquisició i instal·lació de càmeres de video-
vigilància al Castell de Montsoriu (exp. 2016/2914) 

 
D'acord amb la resolució de data 6 de setembre de 2016 d'atorgament a l’ADF 
Guilleries Montseny, amb NIF G17138009, d'una subvenció de 4.927,92 euros 
(2.463,96 euros amb càrrec al pressupost de 2016 i 2.463,96 euros amb càrrec al 
pressupost de 2017) que corresponen a un màxim del 50 % de les despeses 
d’adquisició i instal·lació  de càmeres de video-vigilància per a la prevenció d’incendis 
forestals per a l’any 2016 i el 100% de les despeses de manteniment i connexió a 
Internet per al 2017. 
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Donat que la documentació justificativa de l’anualitat 2017, no va ser presentada, 
segons el que preveu l'article 70.3 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, es va requerir al beneficiari per a que en el termini improrrogable de 
quinze dies fos presentada.  
 

Data de notificació del 
requeriment 

Expedient Beneficiari 

12/12/2017 2016/2914 ADF Guilleries Montseny 
 
Que la documentació justificativa va ser presentada fora del termini de quinze dies 
establerts al requeriment. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient. 
 
Vist que l'article 15 de les bases preveu que el president serà l'òrgan competent per 
resoldre les modificacions. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Revocar la subvenció de l’anualitat 2017 relacionada a continuació: 
 

Exp. Beneficiari NIF Concepte 
Import 
subvenció 2017 

2016/2914 
ADF Guilleries 
Montseny 

G17138009 

Adquisició i instal·lació  de càmeres 
de video-vigilància per a la prevenció 
d’incendis forestals al Castell de 
Montsoriu 

2.463,96 € 

 
Segon. Traslladar la present resolució a l’ADF Guilleries Montseny. 
 
31. JG958/000008/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni entre la Diputació de Girona i 
els ajuntaments de Torroella de Montgrí i l'Escala per a la restauració de 
l'abocador de Can Català al Parc Natural del Montgrí (exp. 2017/6329) 

 
La Diputació de Girona i l'Obra Social “la Caixa” varen signar el 13 de setembre de 
2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta 
finançament a fons perdut, a través de la seva obra social, per al desenvolupament 
d’actuacions en matèria de conservació del medi natural en relació amb la salut 
humana.  
 
Els ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala tenen interès en portar a terme la 
retirada d’un abocador il·legal present a la finca anomenada “Can Català” i sectors 
adjacents, situat al límit del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter i 
dins dels termes municipals d’ambdós municipis, per a la qual cosa promouen 
l'execució d'actuacions lligades a aquesta finalitat, segons el projecte-memòria que 
s'annexa al present conveni; per la qual cosa, sol·liciten el suport de la Diputació de 
Girona.   
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La Comissió Paritària de seguiment del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l'Obra Social “la Caixa”, per al desenvolupament d’actuacions en matèria de 
conservació del medi natural en relació amb la salut humana, va aprovar finançar la 
redacció de la memòria de l’actuació “Restauració de l’abocador de Can Català al 
Parc Natural del Montgrí”, i l’execució dels treballs prioritaris que estableixi l’esmentat 
document. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb els ajuntaments de Torroella de 
Montgrí i l’Escala, del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I ELS AJUNTAMENTS DE TORROELLA DE MONTGRÍ I L’ESCALA, PER A 
LA RESTAURACIÓ DE L’ABOCADOR DE CAN CATALÀ AL PARC NATURAL DEL 
MONTGRÍ.  
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere Vila i 
Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia .... 
L'AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ, representat pel seu alcalde, el Sr. 
Josep maria Rufí i Pagès, assistit pel secretari de la corporació, el Sr. Pere Serrano i 
Martín. 
L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA, representat pel seu alcalde, el Sr. Víctor Puga 
López, assistit pel secretari de la corporació, el Sr. Agustí Garcia i Andrés. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona té com a objectiu principal prestar assistència als ajuntaments 
de la demarcació de Girona, 
La Diputació de Girona i l'Obra Social “la Caixa” varen signar el 13 de setembre de 
2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta 
finançament a fons perdut, a través de la seva obra social, per al desenvolupament 
d’actuacions en matèria de conservació del medi natural en relació amb la salut 
humana.  
Els ajuntaments de Torroella de Montgrí i l’Escala tenen interès en portar a terme la 
retirada d’un abocador il·legal present a la finca anomenada “Can Català” i sectors 
adjacents, situat al límit del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter i 
dins dels termes municipals d’ambdós municipis, per a la qual cosa promouen 
l'execució d'actuacions lligades a aquesta finalitat, segons el projecte-memòria que 
s'annexa al present conveni; per la qual cosa, sol·liciten el suport de la Diputació de 
Girona.   
La Comissió Paritària de seguiment del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l'Obra Social “la Caixa”, per al desenvolupament d’actuacions en matèria de 
conservació del medi natural en relació amb la salut humana, va aprovar finançar la 
redacció de la memòria de l’actuació “Restauració de l’abocador de Can Català al 
Parc Natural del Montgrí”, i l’execució dels treballs prioritaris que estableixi l’esmentat 
document. 
Per tot l'exposat, les tres parts consideren que hi ha un interès recíproc per col·laborar 
en  realitzar els treballs descrits en la memòria de l’actuació “Restauració de 
l’abocador de Can Català al Parc Natural del Montgrí”. 
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En virtut d'això, es formalitza aquest conveni amb subjecció als següents: 
PACTES 
PRIMER. És objecte d’aquest conveni portar a terme les actuacions descrites en la 
fase 1 del projecte-memòria “Restauració de l’abocador de Can Català al Parc Natural 
del Montgrí”, dins dels termes municipals de Torroella de Montgrí i l’Escala, segons el 
document que consta a l’annex 1.  
SEGON. Els Ajuntaments de Torroella de Montgrí i de l’Escala actuaran com a 
promotors dels treballs anteriorment descrits.  
TERCER. La Diputació de Girona es compromet a finançar i executar les obres 
referides en el paràgraf anterior, de conformitat amb els ajuntaments. 
La Diputació de Girona farà el replanteig i supervisarà de forma directa o bé 
mitjançant un encàrrec a tercers, la correcta execució d’aquest projecte, amb la 
participació dels ajuntaments. 
QUART. Els Ajuntaments de Torroella de Montgrí i de l’Escala es comprometen a 
establir els contactes amb la propietat privada, i a arribar a acords de custòdia o 
cessió d’ús dels espais, o en el seu defecte, a obtenir un compromís de la propietat 
de respectar l’objectiu dels treballs executats, per un període mínim de 25 anys. 
CINQUÈ. La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi, i finalitzarà un cop 
executades i recepcionades les actuacions per part dels Ajuntaments respectius, en 
un termini màxim d'un any, sens perjudici de la vigència de les obligacions que 
estableix el pacte quart. 
SISÈ. El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui 
l’aprovació tant de la Diputació de Girona com dels Ajuntaments de Torroella de 
Montgrí i de l’Escala. 
SETÈ. L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
VUITÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a 
la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
NOVÈ. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 
Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior 
c) Per mutu acord 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret 
DESÈ. El règim jurídic d’aquest conveni està constituït per aquestes clàusules i per tot 
el que s’estableix en el capítol 1 del títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per triplicat. 
Torroella de Montgrí, Per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, l’alcalde, Josep Maria 
Rufí i Pagès, el secretari, Pere Serrano i Martín, L’Escala, Per l’Ajuntament de 
l’Escala, l’alcalde, Víctor Puga López, el secretari, Agustí Garcia Andrés, Girona, Per 
la Diputació de Girona, el President, Pere Vila i Fulcarà, el secretari, Jordi Batllori i 
Nouvilas” 
 
Segon. Aquest conveni queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i adequat en 
els pressupostos corresponents. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
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Quart. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i a 
l’Ajuntament de l’Escala. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
32. JG958/000002/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a club 
rallyclàssics pel 66è rally Costa Brava i XV rally històric (exp. 2018/606) 

 
L'entitat Club Rallyclàssics, de Vilanova del Vallès, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del rally Costa Brava (66 rally  i XV rally històric) i s’ha 
instruït l'expedient 2018/606. 
 
L'entitat Club Rallyclàssics, té com a objectiu principal l'organització del rally Costa 
Brava (66 rally i XV rally històric).  
 
El Ple de la Diputació de Girona de 21 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el 
pressupost general de 2018, dins del qual es preveu que el servei d'Esports atorgarà 
una subvenció nominativa a l'entitat Club Rallyclàssics. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l'entitat Club Rallyclàssics, de Vilanova del 
Vallès, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, i la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció següent: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2018/606 Club Rallyclàssics G63265813 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Rally Costa Brava (66 rally  i XV rally històric) corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar€ 

% de finançament 

120.000,00 40.000,00 120.000,00 33,34% 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 40.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48015 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren 
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que 
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l'1 de gener de 2018 i 
finalitza el 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 
L’entitat disposarà d’un termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, 
per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
aplicar-la que s’estipulen en aquest acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació 
El beneficiari haurà de justificar en el termini que finalitza el 31 de juliol de 2018,  la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 120.000,00€ 
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació 
d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha de contenir la informació següent:  

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



 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 106

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge de 
finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, 
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns.  
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la 
subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre 
públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa modificar el 
fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar 
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que 
correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament  
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a 
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt sisè d’aquest acord. 
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Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de Subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

  
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 

concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions 
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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.  
 
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.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar  totalment o parcial les subvencions, amb 
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

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

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

 
El centre gestor de d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
 
Catorzè. Verificació i control  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta 
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El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Club Rallyclàssics. 
 
33. JG958/000003/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Conveni entre la Diputació de 
Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava i Bikeshow Sport Events, S.L. 
pel SEA OTTER EUROPE 2018 (exp. 2018/879) 

 
La Diputació de Girona compta entre les seves finalitats la de donar suport als 
ajuntaments i entitats de les seves comarques per a la promoció d'accions formatives 
per als professionals que promouen i fomenten l'esport. 
 
La Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Girona Costa Brava, SA, i Bikeshow 
Sport Events, S.L.,  pretenen regular la col·laboració econòmica per a l’organització 
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del festival “Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show”, per l’any 2018 amb la 
signatura d’un conveni. 
 
L’esmentat esdeveniment es celebrarà a la ciutat de Girona i, algunes de les proves 
esportives que formen part de l’esdeveniment, tindran lloc a diferents poblacions de 
les comarques gironines.  
 
Els signants del conveni en el marc de la seva política de foment en matèria 
d’activitats esportives, turístiques i socials,  consideren que l’organització del “Sea 
Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show 2018” , per part de Bikeshow Sport 
Events, S.L., representa per al conjunt de les comarques de Girona una promoció 
important a nivell nacional i internacional, atès que es converteix en un centre 
d’atenció de nombrosos mitjans de comunicació, i alhora esdevé una destacada 
plataforma de projecció exterior i de difusió molt important i, en especial, de la marca 
turística Costa Brava i també, de la ciutat de Girona. 
 
Es la segona vegada en la història que la <Sea Otter> arriba a Europa. Aquest 
festival, que té la seva seu històrica a Laguna Seca (Califòrnia), és el major festival 
del món entorn de la bicicleta, i es vol convertir Girona com la seu a Europa del 
Festival. Aquesta segona edició està previst que tingui lloc els dies 8, 9 i 10 de juny 
de 2018. 
 
Es tracta d’una fira de referència internacional, que reuneix als millors ciclistes del 
món i a les millors marques, les quals presenten totes les novetats del sector i porten 
a terme demo-test per al públic professional. Es un festival de ciclisme que aplega 
moltes disciplines, i es dirigeix a tota mena de públic, des del més competitiu fins al 
familiar, als aficionats al cicloturisme, bici urbana, bici elèctrica, activitats a l’aire 
lliure... 
 
La <Sea Otter Europe> vol esdevenir una fira en format paddock, amb la mateixa línia 
de l’UCI Mountain Bike World Cup de BTT, per convertir-se en un esdeveniment que 
doni la benvinguda a nivell europeu, als ciclistes i marques catalanes, estatals i 
internacionals de primer ordre. 
 
És voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració per a 
l’atorgament de subvencions a l’organització del Sea Otter Europe. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, i la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Girona, el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Bikeshow Sport Events, que transcrit 
literalment diu: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL PATRONAT DE TURISME 
COSTA BRAVA GIRONA I BIKESHOW SPORT EVENTS, S.L., PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A L’ORGANITZACIÓ  DE L’ESDEVENIMENT 
“SEA OTTER EUROPE, COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW”, PER L’ANY 2018. 
Girona, ...…I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN: El Sr. Miquel Noguer i Planas, com 
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a vicepresident primer de la Diputació de Girona, amb NIF P-1700000A i domicili a 
la Pujada de Sant Martí, 4-5 de Girona, expressament facultat per aquest acte per la 
Junta de Govern del xx de xxx de 2018 i assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori 
i Nouvilas. El Sr. Pere Vila i Fulcarà, President del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, SA, (en endavant el Patronat) amb NIF A-17031246 i domicili social a 
l’Avinguda Sant Francesc, 29 3r. de Girona, expressament facultat per acord del 
Consell d’Administració celebrat el dia 15 de març de 2018. De l’altra part el Sr. Oriol 
Sallent Bonaventura en la seva qualitat d’administrador de la societat Bikeshow 
Sport Events, S.L., amb domicili al Passeig de Sant Joan Bosco, número 35, baixos, 
de la ciutat de 17007 GIRONA, i amb núm. De NIF B-55232086, fent ús de les 
facultats que l’atribueixen l’escriptura pública davant Notari Sr Carlos Jimenez Fueyo, 
amb número de protocol 2927 i de data 5 de desembre de 2016. II. ANTECEDENTS I 
MOTIVACIÓ. Mitjançant el present document la Diputació de Girona, el Patronat de 
Turisme Girona Costa Brava, SA i Bikeshow Sport Events, S.L., pretenen regular la 
col•laboració econòmica per a l’organització del festival “Sea Otter Europe Costa 
Brava-Girona Bike Show”, per l’any 2018. L’esmentat esdeveniment es celebrarà a la 
ciutat de Girona i, algunes de les proves esportives que formen part de 
l’esdeveniment, tindran lloc a diferents poblacions de les comarques gironines. Els 
signants del conveni en el marc de la seva política de foment en matèria d’activitats 
esportives, turístiques i socials, consideren que l’organització del “Sea Otter Europe 
Costa Brava-Girona Bike Show 2018” , per part de Bikeshow Sport Events, S.L., 
representa per al conjunt de les comarques de Girona una promoció important a nivell 
nacional i internacional, atès que es converteix en un centre d’atenció de nombrosos 
mitjans de comunicació, i alhora esdevé una destacada plataforma de projecció 
exterior i de difusió molt important i, en especial, de la marca turística Costa Brava i 
també, de la ciutat de Girona. Sea Otter Classic, que té la seva seu històrica a 
Laguna Seca (Califòrnia), és el major festival del món entorn de la bicicleta, i es vol 
convertir Girona com la seu a Europa del Festival. Aquesta segona edició està 
previst que tingui lloc els dies 8, 9 i 10 de juny de 2018. Es tracta d’una fira de 
referència internacional, que reuneix als millors ciclistes del món i a les millors 
marques, les quals presenten totes les novetats del sector i porten a terme demo-test 
per al públic professional. Es un festival de ciclisme que aplega moltes disciplines, i es 
dirigeix a tota mena de públic, des del més competitiu fins al familiar, als aficionats al 
cicloturisme, bici urbana, bici elèctrica, activitats a l’aire lliure. La <Sea Otter Europe> 
vol esdevenir una fira en format paddock, amb la mateixa línia de l’UCI Mountain Bike 
World Cup de BTT, per convertir-se en un esdeveniment que doni la benvinguda a 
nivell europeu, als ciclistes i marques catalanes, estatals i internacionals de primer 
ordre. En aquesta edició, el projecte del festival es divideix en diferents espais: FIRA 
PADDOCK. Fira d’empreses i entitats relacionades amb la bicicleta. TEST-IT. 
Possibilitat de provar els productes de les marques en el recinte. SMART LOCAL 
PRICE. Condicions pels associats locals. E-TECH. Grans possibilitats de ciclisme 
urbà i bicicleta. ESPAI CICLOTURISTA. ACTIVITATS PERMANENTS. Pump track, 
wood park, zona de inflables, primera bicicleta, rodillos, àrea adaptada, dual, dirt i 
spining. INNOVACIÓ. Bici elèctrica, bici urbans i bici plegable. ACTIVITATS 
ESPORTIVES: Marxa Cicloturista. BTT Scott Marathon. Copa catalana internacional 
Girona Biking Point. The pirinexus 360 Challenge. The pirinexus half travel. Open 
infantil BTT. Copa Trial. Eliminator/contrarellotge. Pedalada BTT. Bikeshow Sport 
Events, SL, serà l’empresa responsable de la organització d’aquest esdeveniment. 
Els seu representants han estat sempre vinculats a organització d’esdeveniments 
esportius coneguts arreu del món com el Campionat del Món de MTB a Andorra, la 
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Volcat o la TRANSPYR Coast to Coast, considerada per National Geographic 
Adventure com una de les 10 millors aventures en bicicleta de muntanya al món. En 
virtut de tot això, formalitzen els present conveni amb subjecció als següents: 
PACTES Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni de col•laboració és el 
finançament a Bikeshow Sport Events, S.L., per a l'organització del festival <Sea Otter 
Europe Costa Brava-Girona Bike Show>, que tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 de juny de 
2018. Segon. Import de la subvenció nominativa. La Diputació de Girona i el Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona SA, volen subvencionar els conceptes que donen 
origen a aquest conveni i es concreten amb un pressupost de 380.000,00 euros, 
fixant una aportació de 150.000,00 euros d’acord amb el quadre de distribució 
següent:  

La subvencióes farà efectiva amb càrreca l’aplicació pressupostària corresponent del 
pressupost corporatiu 2018 de cada ens: 
 Ens Aplicació Pressupostària Import 
Diputació de Girona 520.3410.47901 50.000,00€
Patronat de Turisme 190/48001 100.000,00€
Tercer. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre la subvenció que atorga la 
Diputació de Girona i el Patronat, el beneficiari haurà de presentar a la Diputació de 
Girona, abans del 30 de setembre del 2018, la següent documentació: Compte 
justificatiu normal (Subv. iguals o superiors a 60.000,00€) per l’import total de la 
despesa subvencionable, que és la despesa inclosa i declarada en el pressupost de 
despeses presentat en el moment de la sol•licitud,model disponible al web corporatiu 
(www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Memòria d’activitats que inclourà els 
següents documents:  1.- Recull de notes de premsa o articles apareguts en mitjans 
de comunicació on line i/o off line on es parli del territori i/o apareguin les marques 
turístiques. 2.- Recull fotogràfic dels espais i/o material durant la promoció i 
l’esdeveniment on apareixen les marques turístiques i/o logos institucionals, per tal 
d’acreditar el compliment de les mesures de difusió establertes. 3.- Recull de captures 
de pantalles de mitjans on line (web, xarxes socials, revistes on line, aplicacions, etc.) 
on apareguin els logos turístics i/o institucionals. 4.- Un recull fotogràfic de 
l’esdeveniment. 5.- Còpia de tot el material editat on apareguin els logos turístics i/o 
institucionals (DVD, vídeo, fulletons, revistes, marxandatge, etc.). Informació relativa a 
les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la 
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. S'haurà de justificar l'import total de la despesa subvencionable a la Diputació 
de Girona. La documentació justificativa serà única i serà entregada a la Diputació de 
Girona, qui realitzarà una primera comprovació i validació a través del seu servei 
tècnic d'Esports de la Diputació, emetent el corresponent informe. De la documentació 
rebuda i de l’informe en trametrà còpia al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 
SA, per tal que puguin tramitar degudament el pagament de la subvenció. Si el cost 
de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 
quantia inicial atorgada. D'altra banda, es reduirà proporcionalment d’acord amb els % 
de finançament establerts per a cada ens en aquest conveni en el supòsit que quan 

 
ANY 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PATRONAT 

Base subvencionable Import concedit % Import concedit % 

2018 380.000,00 50.000,00 13,16 100.000,00 26,32 
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s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. Quart. Compromisos de Bikeshow Sport Events, S.L. 
Per la seva part, Bikeshow Sport Events, S.L. , entitat responsable de l'organització 
del Festival i beneficiari de les subvencions, es compromet a: Fer difusió de les 
subvencions rebudes a través dels següents mitjans: Inserir publicitat dels signats del 
conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona que determini el Patronat, en un 
lloc preferent al cartell de fons de les rodes de premsa del festival. Col•locar 5 
tanques de publicitat de 3 x 1 metres dels signants del conveni i de la marca Costa 
Brava Pirineu de Girona, en espais preferents del PADDOCK. La producció 
d'aquestes tanques, de la imatge, cartells, i aplicacions del logo dels signants del 
conveni o de la  marca que aquesta determini, aniran a càrrec de Bikeshow Sport 
Events, S.L., i seran validades per avançat per les entitats signants del conveni. 
Inserir el logotip dels signants del conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de 
Girona, tant a la pàgina principal com en l’apartat de patrocinadors de la web oficial 
del festival, on es troba tota la informació de l’esdeveniment, amb la possibilitat 
d’efectuar un link al web que es decideixi. Col•locar els logos de les entitats signants 
del conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona, en el cas de que s’editin 
cartells o altre material per anunciar el festival. L’organització cedirà una pàgina de 
publicitat a cada entitat signant del conveni, en cas de que realitzi una publicació 
específica de l’esdeveniment. Als efectes de la difusió caldrà presentar una maqueta 
prèvia als serveis tècnics corresponents dels signants del conveni de qualsevol 
adaptació o ús que es faci de la imatge corporativa de les diferents entitats, als 
efectes que en donin la conformitat. El Gabinet de Premsa de Bikeshow Sport Events, 
S.L. coordinarà, juntament amb els dels signants del conveni, la difusió en premsa, 
tant dels actes de presentació com de la notícia de la signatura del conveni. Permetre 
que els signants del conveni puguin utilitzar les imatges dels actes de presentació 
amb les personalitats presents per a qualsevol comunicació o promoció interna. 
Autoritzar a la Diputació de Girona i al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A., 
a realitzar actes de caràcter promocional dirigit als participants del festival, alhora que 
també s’autoritza la possibilitat d’utilitzar la marca del Festival, per poder organitzar 
actes paral•lels abans o durant la celebració del Festival, sempre amb el vist-i-plau de 
la pròpia organització. Inserir a la pàgina web del festival, un bànner enllaçat a 
l’apartat de reserves on-line de la web costabrava.org del Patronat. Aquest bànner 
serà lliurat pel Patronat. Col•locar en el Facebook del festival, un link del Facebook 
del Patronat. Cinquè. Canvi de destinació de la subvenció. És inadmissible cap canvi 
de destinació de la subvenció. Sisè. Bestreta dels pagaments. Les parts acorden que 
es podran fer pagaments en concepte de bestreta, de fins el 50% dels imports 
subvencionables, abans de la realització de l’esdeveniment, per tal de fer front a 
possibles despeses que es puguin originar. Les bestretes es podran sol•licitar una 
vegada el conveni estigui formalitzat per totes les parts, i seran liquidades per les 
parts signats del conveni en la mateix % de participació que en l’import global de la 
subvenció. El 50% restant, es farà efectiu un cop l’esdeveniment s’hagi celebrat i es 
tinguin tots els justificants de les despeses validats pels diferents òrgans de control de 
les entitats signants del conveni. Setè. Revocació. No justificar les despeses dintre 
del termini establert i en les condicions assenyalades motivarà la revocació d’ofici de 
la subvenció concedida pendent de justificar, ja sigui de la mateixa anualitat com de 
les següents, sense perjudici de poder iniciar el procediment de reintegrament de la 
subvenció concedida, d’acord amb els termes establerts en el pacte següent. Vuitè. 
Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment 
dels pactes previstos en aquest conveni i en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. El procediment per exigir el reintegrament 
serà el previst en el capítol II del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. Novè. Vigència. El conveni entrarà en vigor el dia de la seva 
signatura i la seva durada finalitzarà el 30 de setembre de 2018, sens perjudici que 
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les 
seves previsions. Desè. Pròrrogues. El beneficiari pot demanar una pròrroga abans 
que acabi el termini de vigència d’aquest conveni, per tal de poder justificar la 
despesa. Aquesta sol•licitud podrà ser atorgada o desestimada discrecionalment, un 
cop valorada la petició. Onzè. Verificació i control. Es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de l’activitat, la qual des del seu inici té la consideració de 
finalista. Tanmateix, el control financer d’aquesta subvenció es regirà per allò 
establert en el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
en correspondència amb la disposició addicional 14a del cos legal esmentat. Dotzè. 
Normes supletòries. En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, el Reial  decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament, l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la resta de normativa d’aplicació. Tretzè. Naturalesa del 
conveni. El conveni té naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en 
darrera instància, els conflictes i incidències que es puguin produir, els òrgans de la 
jurisdicció contenciosa-administrativa. Catorzè. Determinació de la despesa 
efectuada. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritatentre l’1 de gener del 
2018 i la data límit de la seva justificació, establert pel dia 30 de setembre de 2018, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació. Quinzè. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions o ajudes. 
Les subvencions objecte d’aquest conveni són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. Setzè. Acceptació de les 
subvencions. Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el 
termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptades les 
subvencions, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest 
conveni en el lloc i la data que s’assenyalen. Per Bikeshow Sport Events, S.L. Oriol 
Sallent Bonaventura Pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA. Pere Vila i 
Fulcarà. Per la Diputació de Girona. Miquel Noguer i Planas. Jordi Batllori i Nouvilas. 
Secretari general Diputació de Girona. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 50.000,00€ (cinquanta mil euros) a 
l'aplicació pressupostària 520/3410/47901, consignada nominativament en el 
pressupost de la Diputació de Girona anualitat 2018. 
 
Tercer. Facultar el President de la corporació per a la signatura d'aquest conveni i de 
qualsevol altre document que sigui necessari per a l'execució d'aquest acord. 
 
34. JG958/000004/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar aportació nominativa a 
l'Associació per la Formació professional de l'Alt Empordà per les 
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despeses de funcionament de l'entitat durant l'any 2018 d'acord amb la 
consignació pressupostària de l'exercici actual (exp.2018/1004) 

 
Aquesta Associació té com a objectiu principal la programació, l’organització i la 
impartició de cursos de formació professional, reglada, ocupacional i contínua de 
qualsevol branca i especialitat, especialment la relacionada amb l’hostaleria i el 
turisme; la fleca i la pastisseria; l’alimentació i l’enologia; la industria, el comerç i els 
serveis agroalimentaris; i altres cursos i seminaris, tant presencials o semipresencials 
com a distància, específics i complementaris, de reciclatge de professionals dels 
sectors esmentats. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Promoció Econòmica-Diplab 
atorgarà una subvenció nominativa a l’Associació per a la formació professional de 
l’Alt Empordà.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’ Associació, de conformitat amb l’article 22.2 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l'article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable de la cap del Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat del Servei de Promoció Econòmica-
Diplab, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 

 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2018/1004 ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE L'ALT EMPORDÀ

G17393950 

Objecte de la subvenció Partida pressupostària Naturalesa 

Despeses de funcionament de 
l’entitat 2018 

220.4300.48005 Corrent 

Cost 
de l’objecte de la subvenció  

Import de la subvenció % de 
finançament 

123.300,00 € 60.000,00 € 48,661% 

 
Despeses 

subvencionables 
Despeses no subvencionables Bestreta % pagament 

bestreta 

Les incloses en el 
pressupost presentat 

en la sol·licitud. 

NO SÍ 90% 
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Termini execució Publicitat Termini 
justificació 

Compatible 
altres 

subvencions 

1 de gener a 30 de 
novembre de 2018 

En els materials per a la formació 
hi haurà de constar el logotip de la 
Diputació de Girona, així com 
també en el material de difusió 
dels seminaris sectorials i en els 
actes de promoció de productes 
del territori. 

30/12/2018 SÍ 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 60.000,00 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 220/4300/48005 del pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; 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 la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
30 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. L’Associació disposarà d’un termini d’un mes, a 
comptar des de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini d’un 
mes a partir de l’acabament del període d’execució establert al punt tercer d’aquest 
acord, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 123.300,00€, que 
corresponen a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat 
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la 
documentació següent: 

 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
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b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest 
acord. 
e) Informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent de 
“l’Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el 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 el mateix beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix 
a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació 
dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 
74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, 
aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor és consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 €. 
 

La presentació s’ha de fer a través de l’aplicatiu de la Diputació de Girona “Tràmit de 
subvencions per a entitats, empresa i ciutadania”, i seguir els passos que figurin en 
aquest aplicatiu de subvencions. Es podran utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona que s’especifiquen a la Seu 
electrònica. 
 
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. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.) superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari perquè dins del termini de 15 dies hàbils 
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els esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació 
que, si no ho fa, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Pagament. 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. 
 
En els materials de difusió de les activitats de l’entitat hi haurà de constar el logotip de 
la Diputació de Girona, així com també a la pàgina web. 
 
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 puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

 
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. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i 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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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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, caldrà 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 Promoció Econòmica-Diplab 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. 
 
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. 
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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. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els 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) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 

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

g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva 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 del seus càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries. Tot el que no s’hagi previst en aquest acord hi 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’Associació per a la formació professional de l’Alt 
Empordà. 
 
35. JG958/000005/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació pròrroga del termini 
d'execució i justificació per a la Unió Intersectorial del Ripollès per al 
projecte "Captació activitat industrial al Ripollès" (exp 2017/8384) 

 
Mitjançant l’acord de la Junta de Govern núm. 953 de data 5 de desembre de 2017 es 
va concedir una subvenció a la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (d’ara 
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endavant UIER) per al finançament de l’estudi “Captació d’activitat industrial al 
Ripollès). 
 
En data 31 de gener de 2018 UIER ha presentat una sol·licitud de pròrroga 
d’execució per a la redacció de l’estudi esmentat, amb núm. d’entrada al registre 1-
2018-00111-2. 
 
Vist que el període proposat en l’acord d’atorgament per a l’execució del projecte es 
va fixar en 4 mesos, des de l’1 d’octubre al 31 de gener de 2018. 
 
Vist que entre la data d’inici del termini per a l’execució del projecte, l’1 d’octubre de 
2017, i la notificació, que es va fer el 12 de desembre de 2017, transcorre un període 
de dos mesos i mig, i que aquest fet produeix una alteració en les condicions que 
varen determinar la concessió de la subvenció.  
 
Vist que el punt onzè de l’acord de la Junta de Govern preveu que aquesta 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, i de conformitat amb l’article 28 de l’Ordenança de subvencions de la 
Diputació. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del Servei, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat del Servei de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Atorgar a UIER una pròrroga del termini d’execució de la subvenció per a la 
redacció de l’estudi “Captació d’activitat industrial al Ripollès” fins al 16 d’abril de 
2018, establint com a nou termini de justificació el 16 de juny de 2018. 
 
Segon. Aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de la subvenció esmentada, i 
en cas de no realitzar el projecte dins el termini establert i justificar l’ajuda dins del 
nou termini assenyalat s’anul·larà la subvenció atorgada . 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a UIER amb indicació dels recursos procedents. 
 
Assumptes procedents de les comissions informatives o competències 
delegades del Ple 
 
36. JG958/000008/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada 
compatible al Sr. Lluís Juncà Encesa, per compte propi com a professional 
liberal (Exp. 2018/870) 

 
Amb data 2 de febrer de 2018 el Sr. Lluís Juncà Encesa, funcionari de la Diputació de 
Girona que ocupa el lloc de treball de lletrat del Servei Jurídic, ha sol·licitat la 
compatibilitat per exercir una activitat privada per compte propi, d’acord amb el model 
de declaració responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
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que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
I.En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a la 
Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és 
que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan 
es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació 
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació 
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la 
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui 
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de 
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional 
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres 
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament 
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es 
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en 
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que 
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir 
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden 
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa 
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes 
dependents.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
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pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona.  
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat 
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb 
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general.  
 
En el cas del Sr. Lluís Juncà, que ocupa el lloc de treball de lletrat del Servei Jurídic, 
es constata que no incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una 
activitat privada per compte propi com a advocat, durant 15 hores setmanals, en 
horari de tardes.  
 
II.Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan 
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona. 
 
L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara 
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret 
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits 
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi 
de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà 
prèvia dissociació de les dades personals.  
 
En base a aquests antecedents i consideracions, es proposa a la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, que dictamini 
favorablement i elevi a la Junta de Govern la proposta d’acord següent: 
 
Primer. Autoritzar el Sr. Lluís Juncà Encesa, lletrat dels Serveis Jurídics de la 
Corporació, a exercir una activitat privada per compte propi com advocat, amb una 
dedicació horària setmanal de 15 hores a la setmana, en horari de tarda, amb les 
condicions que s’esmenten a continuació. 
 
Segon. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 
53/1984, no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
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Tercer. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de 
la Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals 
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de 
treball a la Diputació de Girona.  
 
Quart. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
Cinquè. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, mitjançant la prèvia 
dissociació de les dades de caràcter personal.  
 
La proposta es deixa sobre la taula per a millor estudi 
 
 
37. Proposicions urgents 
 
No se’n presenten. 
 
38. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.50 h., 
de la qual, com a vicesecretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El visecretari  
Pere Vila i Fulcarà Jordi Turon i Serra 
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