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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 961

Número: 961
Caràcter: Ordinària
Data: 3 d'abril de 2018
Hora d’inici: 10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/3359

Hi assisteixen

Sr. Pere Vila i Fulcarà President
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Han excusat la seva absència

Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat
Sr. Juan José Serrán i Báez Cap de Gabinet de Presidència

Ordre del dia
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de
març del 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. JG961/000018/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Cooperació
Municipis Petits (023): Concedir subvenció a l'Ajuntament de Cistella per
reconstrucció d'edificis i mobiliari municipal després del tornado del dia
07-01-2018 (exp. 2018/2196)

4. JG961/000019/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de El Far
d'Empordà, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp.
2017/1360)

5. JG961/000020/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de
Cadaqués, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp.
2017/1319)

6. JG961/000060/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'aportació de la Diputació de
Girona a la UNED per al finançament de les despeses de funcionament del
Centre (exp. 2018/2038)

7. JG961/000061/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Biblioteques (019): Aprovació d'un conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona, l'Associació Armari de Llibres, Espai de Llibres Usats de
Celrà, per afavorir la redistribució de llibres de segona mà i establir mecanismes
de col·laboració (exp. 2018/2113)

8. JG961/000062/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al
GEiEG_Grup Excursionista i Esportiu Gironí per al finançament del projecte
d'activitats anuals (exp. 2018/2211)

9. JG961/000063/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Associació "La Processó de Verges" per al finançament de l'organització de la
Processó de Verges (exp. 2018/2197)

10. JG961/000069/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'ICCO_Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot per al finançament del Festival
MOT (exp. 2018/2247)

11. JG961/000070/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament d'Olot per al finançament del Festival Sismògraf (exp. 2018/2523)

12. JG961/000071/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució de la
convocatòria per a l'atorgament de subvencions als ajuntaments o organismes
autònoms locals per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla
2018 (exp. 2017/7666)
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13. JG961/000072/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu per al finançament de la 43a
Trobada amb els Acordionistes del Pirineu a Puigcerdà (exp. 2018/2194)

14. JG961/000075/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a
l'IRMU per al finançament de la Convocatòria de Beques de Recerca Francesc
Eiximenis per a l'anualitat 2018 (exp. 2018/2043)

15. JG961/000077/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'expedient de revocació
definitiva de les subvencions per a activitats culturals concedides a diverses
entitats (exp. 2018/136)

16. JG961/000079/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Associació Grup de Recerca
de Cerdanya una subvenció nominativa per a la impressió de 3 edicions de la
Revista Ker i Querol any 2018 (exp. 2018/2073)

17. JG961/000020/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. 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)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

18. JG961/000007/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la Federació Catalana
d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual - ACELL per les
activitats anuals (exp. 2018/1916)

19. JG961/000006/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Piragüisme Salt-Ter
per les activitats anuals i Kaiak Festival (exp. 2018/1853)

20. JG961/000009/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per suport als
consells esportius de la demarcació de Girona (exp. 2018/3017)

21. JG961/000005/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Natació Olot per les
activitats anuals (exp. 2018/1849)

22. Proposicions urgents

23. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
20 de març del 2018
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S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de març
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. JG961/000018/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Cooperació Municipis Petits (023): Concedir subvenció a l'Ajuntament de
Cistella per reconstrucció d'edificis i mobiliari municipal després del
tornado del dia 07-01-2018 (exp. 2018/2196)

L'Ajuntament de Cistella ha sol·licitat en data 28-02-18 una subvenció exclosa de
concurrència per al finançament de l’obra “Reconstrucció d'edificis i mobiliari municipal
després del tornado del dia 07-01-2018” i en motiva l’interès públic el fet que el dia 7
de gener de 2018, un tornado acompanyat de calamarsa va creuar la població de
Cistella, deixant darrera seu importants desperfectes i danys materials, alguns del
quals representen un perill per a la seguretat de les persones.

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 71.421,00 € a l’Ajuntament de Cistella. 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.

El pressupost total presentat és de 146.839,24 € però no es considera subvencionable
la pintura de la façana de l’escola d’import 9.825,00 €, i per tant les despeses
subvencionables són 137.014,12 €.

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 l’Àrea de Cooperació Local
atorgui una subvenció de concessió directa a l’Ajuntament de Cistella.

Atès la justificació de l’interès especial de la subvenció i del fet que no es pot incloure
en cap convocatòria de concurrència competitiva de la Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 15 c 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 Servei de Cooperació Local, la Junta de Govern, a
proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per
unanimitat, acorda:
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Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:

Núm.
d'expedient

Nom del
beneficiari

NIF del beneficiari Objecte de la subvenció

2196/2018 Ajuntament de
Cistella

P1705600C Reconstrucció d'edificis i mobiliari
municipal després del tornado del dia
07-01-2018

Cost total de
l'objecte

subvencionat

Cost de les
despeses

subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

146.839.24 137.014,24 71.421,00 € 53,13% 137.014,24

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 71.421,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 400/9420/76202 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.

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 el beneficiari accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar de la notificació
d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, dins el termini que
finalitzat el dia 29 de març de 2019 la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
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 del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

En cas d’inversions, s’admet la presentació de justificacions parcials sempre que es
faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta resolució.

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.
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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 a
la base quarta (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 que dins del 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. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de: 5 anys com a mínim en
cas de béns inscriptibles en un registre públic i 2 anys per la resta de béns. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància 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. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada, i caldrà col·locar un cartell anunciador de l’obra amb
el logotip de la Diputació de Girona.

Serà suficient l’acreditació de la difusió de la subvenció mitjançant la seva publicació a
la pàgina web municipal, al taulell d’anuncis municipal o en algun altre mitjà de
comunicació local o general.

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
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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.

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 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.

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. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió
en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la
subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Tretzè. 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.
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c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El centre gestor 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.

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 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.

Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 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.
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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. 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 al beneficiari amb indicació dels recursos procedents.

4. JG961/000019/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de El Far d'Empordà, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1360)

Vista la petició de l’Ajuntament de El Far d’Empordà de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 16.192,37
€, d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de El Far d’Empordà el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017,
expedient 2017/1360, pel concepte i l’import que es detallen.

Ajuntament Concepte Canvi destí Pressupost Subvenció

El Far
d’Empordà

Ordenació zona
verda plaça Pau
Casals

Rehabilitació del
rentador i entorn

51.364,50 16.192,37€

Segon. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018.

La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.
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5. JG961/000020/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Cadaqués, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1319)

Vista la petició de l’Ajuntament de Cadaqués de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 45.235,00
€, d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la
Junta de Govern,a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Cadaqués el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1319, pel concepte i l’import que es detallen.

Ajuntament Concepte Canvi destí Pressupost Subvenció

Cadaqués Projecte bàsic del
t r a c t a m e n t
superficial i de
millora en jardineria
de la plaça del
Passeig

R e c a l ç a t
f o n a m e n t a c i ó
paviment pavelló

187.110,24 45.235,00€

Segon. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018.

La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.

6. JG961/000060/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'aportació de la
Diputació de Girona a la UNED per al finançament de les despeses de
funcionament del Centre (exp. 2018/2038)

El Centre Associat UNED Girona ha sol·licitat l’aportació de la Diputació de Girona per
al finançament de les despeses de funcionament i s’ha instruït l’expedient
corresponent (2018/2038)

D’acord als Estatuts del Consorci del Centre Associat de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de Girona, publicats al BOP, núm. 135, de 12 de juliol de 2001,
la Diputació de Girona n’és membre constituent i patró.

El Ple de 24 de gener de 2017 va provar els nous estatuts, adaptats als canvis
normatius i organitzatius operats per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa; i la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. A l’art.
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3 del capítol 3r de règim financer i econòmic estableix que: la Universitat Nacional
d’Educació a Distància efectuarà l’aportació dinerària prevista per als centres
associats en l’ordenament estatal i en els estatuts de la UNED i la resta de la seva
normativa pròpia. Aquest finançament, d’acord a l’article 2.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, no estarà inclòs en l’àmbit d’aplicació de la
Llei.

L’art. 4 estableix que la resta de les institucions que finances el Centre Associat es
comprometen a actualitzar les seves aportacions econòmiques. A aquests efectes,
aquesta aportació serà revisada sobre la consignada en l’últim pressupost del Centre
Associat. Aquest finançament, d’acord a l’art. 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, no estarà inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei.

En el pressupost de despeses que va aprovar el ple de la Diputació de Girona, per
l’any 2018, hi ha una aportació a l’esmentat Consorci per l’import de 280.000,00 €.

D'acord a l'art. 2 del decret 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir
els informes previstos en l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, l’ens local pot exercir competències distintes
de les pròpies o de les atribuïdes per delegació quan obtingui prèviament:

a) L’informe sobre la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del mateix
servei públic amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que ha d’emetre el
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Administració
local, un cop consultat, si escau, el departament competent per raó de la matèria.

b) L’informe sobre la sostenibilitat financera de les noves competències, que ha
d’emetre el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de
tutela financera dels ens locals.

En data 17 de gener del 2017 es van sol·licitar els dos informes al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El
dia 19 de juliol del 2017 i amb número de registre 1-2017-013258-2 van entrar els dos
informes sol·licitats. Tots dos informen favorablement l’aportació de la Diputació de
Girona a la UNED.

Atesos els antecedents anteriors i l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat,
acorda:

Primer. Concedir una aportació de 280.000 € al Consorci del Centre Associat de la
Universidad Nacional a Distancia a Girona (UNED), destinada al finançament de les
despeses de funcionament del Consorci per l’exercici 2018.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS-CENTS VUITANTA MIL
EUROS (280.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48000 del
pressupost de la Diputació 2018.
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Tercer. Aprovar la bestreta per l’import de 140.000,00 €, amb caràcter previ a la
justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions
inherents a aquesta aportació. El pagament es farà sense necessitat de constitució de
fiança o garantia. Per a poder realitzar la bestreta, es requerirà per part de l’ens
beneficiari l’acceptació expressa de l’aportació en el termini d’un mes, a comptar des
de la notificació d’aquest acord.

Quart. Als efectes de justificar la present aportació el Consorci haurà de remetre a la
Diputació de Girona abans del dia 31 de març de 2019 la memòria de les activitats
de les activitats realitzades i els comptes anuals referits a l’exercici 2018 un cop
aprovats pels òrgans de govern de l’entitat, acompanyats de l’informe de l’auditoria.

Tan bon punt el Consorci del Centre Associat de la Universidad Nacional a Distancia a
Girona (UNED),  presenti la documentació justificativa el centre gestor procedirà a la
revisió corresponent. A la vista de la documentació presentada, el centre gestor podrà
sol·licitar les justificacions complementàries que estimi convenient.

L’incompliment per part del Consorci de les obligacions estipulades en aquest acord
poden ser causa de revocació de la transferència autoritzada.

Cinquè. La transferència autoritzada per aquest acord resta subjecte, en allò que li
sigui aplicable, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques; a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, així com a la Instrucció de control intern aprovada pel Ple de la
Diputació.

Sisè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

Setè. Notificar aquest acord al Consorci del Centre Associat de la Universidad
Nacional a Distancia a Girona (UNED).

7. JG961/000061/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Biblioteques (019): Aprovació d'un conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona, l'Associació Armari de Llibres, Espai de
Llibres Usats de Celrà, per afavorir la redistribució de llibres de segona mà
i establir mecanismes de col·laboració (exp. 2018/2113)

Les biblioteques municipals i els punts d'informació i lectura són equipaments als
quals la Diputació de Girona presta serveis d'assistència i cooperació bibliotecària, i
són els ajuntaments titulars els que han de definir i aplicar la política de col·lecció per
servir els seus usuaris.

És constatable que hi ha ciutadans que s'adrecen a la seva biblioteca de proximitat
per donar els llibres que ja no els són útils i per això esdevé el fet de poder garantir la
reversió pública dels donatius de fons bibliogràfics.

Les biblioteques municipals no treballen aïlladament sinó que conformen en un primer
nivell, el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i per això cal dotar-les d'eines que
permetin la col·laboració interbibliotecària.

L’article 4.4 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, estableix que correspon a les diputacions
prestar assistència i cooperació als municipis i a les comarques en els termes
previstos en l’article 89 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.

Vist l’informe de la cap del Servei de Biblioteques, la Junta de Govern, per unanimitat,
acorda:

Primer. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació
de Girona, l'Associació Armari de Llibres, Espai de Llibres Usats de Celrà, per afavorir
la redistribució de llibres de segona mà i establir mecanismes de col·laboració per
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millorar els fons i els serveis que presten les biblioteques públiques de les comarques
gironines, el text del qual es transcriu com segueix (exp. 2018/2113)

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’ASSOCIACIÓ ARMARI DE LLIBRES, ESPAI DE LLIBRES USATS DE CELRÀ PER
AFAVORIR LA REDISTRIBUCIÓ DE LLIBRES DE SEGONA MÀ I ESTABLIR
MECANISMES DE COL·LABORACIÓ PER MILLORAR ELS FONS I ELS SERVEIS
QUE PRESTEN LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE LES COMARQUES
GIRONINES
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
La Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu president, el Sr.
Pere Vila i Fulcarà, facultat per a aquest acte per l'acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Girona de data ......................., assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas,
secretari general de la corporació, com a fedatari i assessor legal preceptiu, d'acord
amb allò que disposa l'article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb els articles 2n i 3r del Reial decret 1174/1987, de
18 de setembre.
L'Associació Armari de Libres, Espai de Llibres Usats de Celrà, amb NIF G55102024,
representada en aquest acte per la seva presidenta, la Sra. Esther Travé i Esteve,
assistida pel secretari de l'Associació, el Sr. Jordi Artigal i Valls.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1.  La Diputació de Girona presta serveis de suport a les biblioteques
municipals de la seva demarcació i a través de les biblioteques, presta
serveis a la ciutadania.

2.  Hi ha ciutadans que per diferents raons, es volen desprendre de materials
bibliogràfics de la seva propietat.

3.  Els donatius provinents de particulars poden tenir interès per a les
biblioteques municipals, el sistema bibliotecari, institucions i organitzacions
no lucratives.

4.  L'Armari de Llibres, Espai de Llibres Usats és una associació sense ànim de
lucre que basa la seva activitat en donar noves oportunitats als llibres usats,
una iniciativa que ajuda les biblioteques a acomplir la seva missió i objectius.

5.   L’any 2013 es va signar un conveni entre la Diputació de Girona, l’Associació
Armari de Libres, Espai de Llibres Usats de Celrà i l’associació Can Toni de
les Eugues de Llagostera amb la mateixa finalitat. Aquest conveni va expirar
el 31 de desembre de 2015.

6.   Des de la signatura del conveni s’ha treballat en la línia dels pactes
establerts tot i la pèrdua de la vigència del conveni i la desaparició de
l’Associació Can Toni de les Eugues.

Les dues parts volen formalitzar aquest acord segons aquest conveni i amb subjecció
als següents

P A C T E S
Primer. Aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Associació
Armari de Llibres, Espai de Llibres Usats de Celrà, té per objecte mantenir la
incorporació de les biblioteques municipals de les comarques gironines, com a punts
de recepció dels donatius dels particulars.
Segon. Els donatius que no s'integrin al fons de la biblioteca receptora, però que
s'integrin en una altra institució o organització (escoles, altres biblioteques, casals,
etc.), de l'àmbit de referència de la biblioteca, seran traslladats segons convinguin la
biblioteca i l'entitat receptora.
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Tercer. Els donatius que no s'integrin al fons de la biblioteca receptora, però que
s'integrin en una altra institució o organització del sistema bibliotecari de Catalunya,
seran traslladats segons convinguin la biblioteca, el Servei de Biblioteques de la
Diputació de Girona i l'entitat receptora.
Quart. Els donatius que no s'integrin al fons de la biblioteca receptora ni a cap altra
entitat, pública o privada, seran traslladats a les seus d'Armari de Llibres, Espai de
Llibres Usats  per a la total i lliure disposició d'aquesta associació.
Cinquè. Les col·leccions existents a Armari de Llibres, Espai de Llibres Usats són
sempre gratuïtament i permanentment disponibles per a les biblioteques públiques de
les comarques gironines, tant per ser incorporades a les seves col·leccions com per a
lots temporals de préstec, i per col·laborar en qualsevol activitat que organitzin les
biblioteques.
Sisè. Armari de Llibres, Espai de Llibres Usats ha de presentar anualment un informe
sobre els fons procedents d'aquesta relació establerta pel  conveni i de la seva
redistribució.
Setè. Es constitueix una Comissió de Seguiment, formada per:

- El president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esport i Benestar  i la Cap del Servei de Biblioteques o persones en qui deleguin

- La presidenta i el secretari d'Armari de Llibres, Espai de Llibres Usats
La Comissió de Seguiment tindrà com a funcions vetllar per l’execució del conveni i el
control del compliment de totes les seves clàusules. A les reunions de la Comissió
podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas que es
consideri convenient per al desenvolupament dels objectius establerts.
Vuitè. Aquest conveni és de naturalesa administrativa, i la seva interpretació i el seu
desenvolupament estan regits per l’ordenament juridicoadministratiu, amb expressa
submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Novè. La vigència d'aquest conveni s'estén des de la data de la signatura i fins al 31
de març de 2022.
Desè. Són causes d'extinció d'aquest conveni:
a) l'esgotament del període de vigència convingut entre les parts;
b) l'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts;
c) les causes generals previstes a la legislació vigent.
Onzè. Les actuacions d'aquest conveni no comporten que la Diputació de Girona
assumeixi cap retribució ni despesa econòmica.
Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per duplicat”.

Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del conveni
i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui els efectes o les omissions que eventualment
s’hagin pogut advertir.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Armari de Llibres, Espai de Llibres Usats
de Celrà, amb indicació dels recursos que hi escaiguin.

Quart. Traslladar aquest acord als ajuntaments titulars de les biblioteques de les
comarques gironines i a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya.
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8. JG961/000062/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa al GEiEG_Grup Excursionista i Esportiu Gironí per al
finançament del projecte d'activitats anuals (exp. 2018/2211)

El Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del projecte d’activitats culturals anuals i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/2211).

El projecte de l’Àrea Sociocultural del GEiEG, de Girona, té com a objectiu
l’organització d’activitats culturals diverses, com ara, el cant coral, el parc infantil de
Nadal, la pujada a peu als Àngels i els audiovisuals de muntanya, que es
complementen amb les activitats esportives.

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 entitats i empreses culturals. L’objectiu
d’aquesta línia és fomentar les accions culturals en el marc de l’associacionisme de
les comarques de Girona i donar suport al desenvolupament d’empreses culturals que
programen projectes en el territori.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció al Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, per al
finançament del projecte d’activitats socioculturals, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/2211 Grup Excursionista
i Esportiu
Gironí_GEiEG

G17074600 Activitats
socioculturals
anuals

Des de l’1 de
desembre de
2017 fins al 31
d’octubre de
2018
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Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

36.341,29 € 36.341,29 € 18.000,00 € 49,53 % 36.341,29€

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DIVUIT MIL EUROS,
(18.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48012 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 desembre de
2017 fins al 31 d’octubre de 2018.  

Quart. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que el Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 18.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 49,53 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
El Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 36.341,29 € 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;
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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 d’activitats socioculturals anual.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt el Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, presenti la
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al
punt següent.

Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
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a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

Desè. Obligacions del beneficiari. El Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, té
les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, i els tercers relacionats amb l’objecte
de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el
que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència,
excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si
escau, hi puguin correspondre.
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Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord al Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, de
Girona.

9. JG961/000063/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Associació "La Processó de Verges" per al finançament de
l'organització de la Processó de Verges (exp. 2018/2197)

L’Associació “La Processó de Verges” ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de l’organització de la Processó de Verges i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/2197).

La Processó de Verges, tot i el seu evident origen religiós, és una festa cultural que se
celebra cada Dijous Sant. A part d’aquest dia, el Dissabte Sant o Dissabte de Glòria
se celebra la Processó dels Petits. La Processó de Verges va ser declarada el 2010
Festa Patrimonial d’Interès Nacional, fent especial esment al carrer dels Cargols i La
Dansa de la Mort, element singular de la Processó, i declarats també el 2010
Elements Patrimonials.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb
la cultura popular i tradicional catalana i garantir la difusió i coneixement dels elements
i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació “La Processó de Verges”, de conformitat amb
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de , per
unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a l’Associació “La Processó de Verges”, per al
finançament de l’organització de la Processó de Verges, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient

electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/2197 Associació “La
Processó de

Verges”

G17505686 La Processó
de Verges

29 de març de
2018

Cost total de
l'objecte

subvencionat

Cost de les
despeses

subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

44.150,00 € 44.150,00 € 13.000,00 € 29,44 % 44.150,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRETZE MIL EUROS,
(13.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48030 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

Tercer. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30
d’abril 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’Associació “La Processó de Verges” 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 13.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 29,44 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
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Setè. Règim de justificació.
L’Associació “La Processó de Verges” ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 44.150,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

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

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 16 de juliol de 2018.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt l’Associació “La Processó de Verges” presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

Desè. Obligacions del beneficiari. L’Associació “La Processó de Verges” 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) Seguir els supòsits previstos a l’art. 31.3 de la Llei General de Subvencions, segons
el qual quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 euros
en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000 euros en el cas de
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria
o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la
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prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials
de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans
de la sol·licitud de la subvenció.
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’Associació “La Processó de Verges”, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no podran
concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris.

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.

Quinzè. Notificar aquest acord a l’Associació “La Processó de Verges”.

10. JG961/000069/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'ICCO_Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot per al
finançament del Festival MOT (exp. 2018/2247)

L’Institut Municipal de Cultura d’Olot, (ICCO), ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del Festival MOT_Olot 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2018/2247).

El MOT és un festival de literatura que se celebra a Girona i Olot durant dues
setmanes consecutives. En l’edició del 2018, del 15 al 17 de març la Biblioteca Carles
Rahola de Girona acollirà les converses entre autors que constitueixen el cos central
del MOT, mentre que la setmana següent Olot prendrà el relleu estrenant seu, la sala
El Torín. Els dies 22, 23 i 24 de març, El Torín rebrà una nova tongada d’escriptors i
especialistes, que reflexionaran sobre el tema de l’edició del MOT 2018, “Literatura
encarnada”. La proximitat entre els autors i els lectors, la qualitat de les propostes i la
selecció d’un tema diferent cada any són tres de les característiques del festival.
L’objectiu fonamental del MOT és fonamentar la lectura i la divulgació literària
apropant escriptors de primera línia a un públic que cada cop transcendeix més les
comarques gironines.
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per al patrimoni literari, l’objectiu de la qual és
augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni literari i fomentar el coneixement dels
autors de les comarques de Girona o que han deixat obra relacionada amb el territori.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’ICCO d’Olot, 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’ICCO d’Olot, per al finançament del Festival
MOT_Olot 2018, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/2247 Institut Municipal
de Cultura d’Olot
(ICCO)

P1700038A Festival
MOT_Olot 2018

Del 15 al 24 de
març

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

35.000,00 € 35.000,00 € 15.000,00 € 42,85 % 35.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS
(15.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46215 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
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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’ICCO d’Olot, 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’ICCO d’Olot, 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 42,85
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè
d’aquest acord.

Vuitè. Règim de justificació. L’ICCO d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 35.000,00 € 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 que ha de contenir la informació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del Festival MOT_Olot 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 16 de juliol de 2018.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt l’ICCO d’Olot, 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’ICCO d’Olot 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 d’Institut Municipal de Cultura d’Olot, (ICCO).

11. JG961/000070/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Ajuntament d'Olot per al finançament del Festival Sismògraf
(exp. 2018/2523)

L’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
Festival Sismògraf i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/2523).

El Festival Sismògraf (festival que detecta el moviment), treballa per mostrar el que
està passant al voltant del moviment, acompanyant als creadors més emergents i
també recolzant als consolidats, al mateix temps que convida projectes internacionals
perquè ens mostrin el pols de la dansa d’arreu. Sismògraf, pretén esdevenir un
context, us espai on crear cultura de procés per a la dansa, un espai-temps compartit,
de convivència entre els creadors, gestors i públics que permeti una transformació de
la realitat i una veritable generació d’experiència al voltant de la dansa.
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El principal objectiu que es planteja el Festival a l’hora de construir aquest projecte és
el d’esdevenir un contenidor de bones pràctiques a l’entorn de la dansa
contemporània, des de la presentació d’espectacles fins a la generació de qualsevol
altre tipus de projectes, des d’activitats vinculades a la producció, tan nacional com
internacional, fins a experiències en l’àmbit de l’educació o en l’acompanyament dels
creadors i dels projectes artístics.

Des del 2015 el Sismògraf ha esdevingut estratègic per la dansa a Catalunya i
s’organitza conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de dansa. 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.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament d’Olot, 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 d’Olot, per al finançament del Festival
Sismògraf, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/2523 Ajuntament d’Olot P1712100E Festival
Sismògraf

Del 19 al 22
d’abril de 2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

305.000,00 € 125.000,00 € 30.000,00 € 24 % 125.000,00 €
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS
(30.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46207 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 caixets i produccions
de les companyies, que consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser
utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des de l’1 de gener fins al
30 d’abril 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’Olot, accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament d’Olot, 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 24 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè
d’aquest acord.

Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 125.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de
caixets i produccions, que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
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mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació que ha de
contenir la informació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del Festival Sismògraf.

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 14 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’Olot 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 d’Olot, 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
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d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

Onzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

Dotzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.

Tretzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot.



35
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

12. JG961/000071/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució de la
convocatòria per a l'atorgament de subvencions als ajuntaments o
organismes autònoms locals per a la realització del Cicle de Concerts de
Música de Cobla 2018 (exp. 2017/7666)

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb
la cultura popular i tradicional catalana, així com garantir la difusió i el coneixement
dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de
Catalunya.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 15 de desembre de
2015, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a l’atorgament de
subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les
comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de música de cobla, les
quals es van publicar amb caràcter definitiu al BOP núm. 13, del 16 de febrer de 2016.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del 6 de febrer de 2018,
va aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la realització
dels concerts de música de cobla publicada al BOP núm.: 30, de 12 de febrer de
2018.(exp. 2017/7666)

Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, el centre gestor de
Cooperació Cultural, ha elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds
presentades i els crèdits pressupostaris previstos.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Disposar la despesa per l’import global de 24.500,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 500/3340/46202 del pressupost de la Diputació de Girona de
2018 i amb la relació de beneficiaris que es detalla a continuació:
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Exp. NIF Data entrada Hora Núm. Ordre Ajuntament Import

1375 P1700038A 13/02/2018 10.10h 1 ICCO_Olot 1.750,00

1386 P1704900H 13/02/2018 13.14h 2 Cassà de la Selva 1.750,00

1404 P1715000D 13/02/2018 14.05h 3 Puigcerdà 1.750,00

1419 P1705400H 13/02/2018 19.04h 4 Celrà 1.750,00

1461 P1720700B 14/02/2018 9.13 h 5
La Tallada
d’Empordà 1.750,00

1429 P1704000G 14/02/2018 10.35 h 6 Campdevànol 1.750,00

1459 P1712500F 14/02/2018 13.18h 7 Palamós 1.750,00

1463 P1705200B 14/02/2018 13.43h 8 Castelló d’Empúries 1.750,00

1464 P1709900C 14/02/2018 14.13h 9 Llançà 1.750,00

1466 P1715600A 14/02/2018 14.58h 10 Ripoll 1.750,00

1467 P1720300A 14/02/2018 17.23h 11 Serra de Daró 1.750,00

1511 P1705300J 16/02/2018 8.50h 12
Castell – Platja

d’Aro 1.750,00

1512 P1717300F 16/02/2018 16.35h 13 Sant Gregori 1.750,00

1520 P1704200C 19/02/2018 9.25h 14 Campllong 1.750,00

Segon. Ordenar els sol·licitants que queden en llista d’espera, que haurà de permetre
cobrir les anul·lacions que es puguin produir, tenint en compte que els beneficiaris que
renunciïn a realitzar el concert, quedaran exclosos automàticament en la següent
convocatòria de cicle de concerts de música de cobla. (Punt 9, d), de les Bases):

Exp. NIF Data entrada Núm. Ordre Ajuntament

1525 P1700200G 19/02/2018 15 Aiguaviva

1554 P1720500F 20/02/2018 16 Sils

1640 P1701600G 21/02/2018 17 Banyoles

1716 P1700700F 23/02/2018 18 Amer

1779 P1721100D 27/02/2018 19 Torroella de Fluvià

1799 P1710900J 28/02/2018 20 Maçanet de la Selva

1800 P1717600I 28/02/2018 21 Sant Jordi Desvalls

1964 P1708900D 2/03/2018 22 Hostalric

2155 P1713200B 6/03/2018 23 Pals

2254 P1702200E 7/03/2018 24 Besalú

2270 P1704300A 8/03/2018 25 Camprodon

2404 P1715900E 09/03/2018 26 Riudellots de la Selva

Tercer. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, la sol·licitud següent:

Exp. NIF Ajuntament Motivació
19/02/201 P1721300J Tortellà Renúncia de l’any anterior
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8

Quart. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que els beneficiaris que consten en
el punt primer i segon, en el cas d’alguna renúncia, accepten 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 data de la notificació de
concessió de la subvenció, no manifesten el contrari.

Cinquè. Règim de justificació. Els beneficiaris han de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 3.500,00 € corresponents al 100 % del caixet de la Cobla
La Principal de la Bisbal, pel concert “Per Sant Narcís, cada mosca val per sis”, que
consta 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 relació classificada de la despesa de l’activitat, amb identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
b) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
c) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública del
Concert de Música de Cobla 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.

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 els ajuntaments, presentin 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 presentin les al·legacions que s’estimin oportunes, amb la indicació
de que, si no ho fessin, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.

Sisè. Termini de justificació i pagament de la subvenció. Es procedirà al pagament de
la subvenció, per l’import de 1.750,00 € a cadascun dels ajuntaments, que representa
un percentatge de finançament del 50,00 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu segons es detalla en el punt cinquè d’aquest acord. El termini,
improrrogable, per a presentar els justificants finalitzarà el 14 de desembre de 2018.

Setè. 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.

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.

Vuitè. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions no podran demanar la
modificació del pressupost ni del percentatge de finançament, ni sol·licitar un canvi de
l’objecte o destí de la subvenció.

Novè. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten en el punt primer,
segon i tercer d’aquest acord.

Desè. Notificar aquest acord a la Cobla Orquestra La Principal de la Bisbal, amb seu a
La Bisbal d’Empordà.

13. JG961/000072/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu per al
finançament de la 43a Trobada amb els Acordionistes del Pirineu a
Puigcerdà (exp. 2018/2194)
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L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu han sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la trobada d’acordionistes del Pirineu a Puigcerdà i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/2194).

La trobada amb els Acordionistes del Pirineu se celebra ininterrompudament des de
l'any 1976. És el festival de música tradicional més antic de Catalunya i el 1999 va ser
incorporat a la Ruta Europea de Festivals de Música Tradicional, avalada per la UE.
La trobada l'organitza l'Associació i els Acordionistes del Pirineu i compta amb el
suport de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, i el Departament de Cultura
de la Generalitat i la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Enguany se
celebra la 43ena edició.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb
la cultura popular i tradicional catalana, així com garantir la difusió a totes les
comarques gironines.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, 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 Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu,
per al finançament de la trobada d’acordionistes del Pirineu a Puigcerdà, que es
detallen a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/2194 Associació
Arsèguel i els
Acordionistes del
Pirineu

G25060336 Trobada
d’acordioniste
s del Pirineu a
Puigcerdà

Del 27 de juliol
al 2 d’agost de
2018

Cost total de
l'objecte

Cost de les
despeses

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar
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subvencionat subvencionables
15.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 66,66 % 15.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48022 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.

Tercer. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener 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.
Es considera que l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 10.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 66,66 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, han 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;
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e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
la trobada d’acordionistes del Pirineu a Puigcerdà.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, presenti la
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al
punt següent.

Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
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a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

Desè. Obligacions del beneficiari. L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del
Pirineu, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, 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
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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’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu,
amb seu a Arsèguel.

14. JG961/000075/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa
a l'IRMU per al finançament de la Convocatòria de Beques de Recerca
Francesc Eiximenis per a l'anualitat 2018 (exp. 2018/2043)

L’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla
Catalana, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la
convocatòria de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis 2018, i s’ha instruït
l’expedient corresponent (Exp.2018/2043).

L’Institut Ramon Muntaner és una fundació privada que té per objectiu la difusió i el
suport als projectes d’investigació i de promoció cultural dels centres i instituts
d’estudis de parla catalana, entitats dedicades principalment a l’estudi de la història, el
patrimoni cultural i natural i les ciències socials i humanístiques dins els àmbits local i
comarcal.

Amb la convocatòria de les Beques de Recerca Francesc Eiximenis, que tenen com a
objectiu fomentar l’estudi en Ciències Socials i Humanes i en Ciències Naturals en
l’àmbit de la circumscripció de Girona, l’Institut Ramon Muntaner pretén donar
continuïtat a les Beques de Recerca que anualment convocava el Patronat Francesc
Eiximenis, Organisme Autònom de la Diputació de Girona, que va ser dissolt l’any
2014.

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’Institut Ramon Muntaner per a la
convocatòria anual d’aquestes dues beques de recerca local.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’IRMU, Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla
Catalana, 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 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:
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Expedient    Beneficiari NIF
2018/2043 INSTITUT RAMON MUNTANER G43725233

Objecte de la subvenció
Finançament de la Convocatòria de Beques de Recerca Francesc Eiximenis per a l’anualitat de

2018
Subvenció

Import concedit Import a justificar % regulador

10.000,00 € 10.000,00 € 100 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS (10.000,00 €)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària  503/3340/48004 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 està destinada exclusivament a l’execució de
despeses ordinàries relacionades amb la convocatòria de les Beques d’investigació,
que portaran per títol “Beques de Recerca Francesc Eiximenis 2018”, i no podrà ser
utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses
subvencionables totes les compreses en el pressupost de despeses de la sol·licitud
de subvenció, entre elles el pagament de les dues beques, així com les despeses
referides a la difusió de les beques, remuneració del jurat i altres despeses
necessàries per la seva execució. S’entendrà acomplert l’objecte de la subvenció si
s’ha realitzat la convocatòria, encara que aquesta hagués quedat deserta.

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.

S’estableixen dos períodes d’execució:

  Les despeses necessàries per a dur a terme la convocatòria de les beques i la
seva resolució i el pagament del primer 50% als becats es duran a terme entre
la data d’acceptació fins al 30 de setembre de 2018.

  La despesa derivada del segon pagament del 50% de les beques
s’haurà d’haver efectuat abans del 30 de setembre de 2019.

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’Institut Ramon Muntaner 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. 
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Sisè. Termini i règim de justificació. La justificació de la subvenció es farà mitjançant
la presentació, a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses i
ciutadans, de dues justificacions parcials, aportant la següent documentació, dins el
termini establert:

1. Abans del 31 d’octubre de 2018:

a) Compte justificatiu parcial mitjançant el model normalitzat (que es troba
al web de la Diputació), pel pagament del 50% de les 2 beques i les
despeses corresponents a la difusió, remuneració del jurat i altres
necessàries per dur a terme la convocatòria i la resolució de les beques.

b) Acta del jurat on figurin les persones a qui li han estat concedides les
beques.

c) Justificants dels pagaments del 50% de les dues beques.

d) Memòria explicativa dels projectes presentats.

e) Un exemplar del document utilitzat per a la difusió de l’activitat
subvencionada.

2. Abans del 31 d’octubre de 2019:
a) Compte justificatiu total, que inclogui els conceptes de la primera

justificació, més el pagament del 50% de les 2 beques.

b) Memòria final explicativa dels treballs presentats pels guanyadors.

En cas que la convocatòria quedi deserta, el termini per a justificar la subvenció
finalitzarà el 31 d’octubre de 2018, havent d’aportar com a documentació justificativa
la següent:

a) Compte justificatiu total, mitjançant el model normalitzat (que es pot trobar al
web de la Diputació de Girona www.ddgi.cat), amb les despeses assumides
necessàries per dur a terme la convocatòria i la resolució de la mateixa.

b) Un exemplar del document utilitzat per a la difusió de l’activitat
subvencionada.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior, la subvenció es mantindrà en la
quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta a l’acord de concessió, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.



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

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al punt quart, superin la despesa efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del 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 consideraría 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 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 90% de l’import de la subvenció. El pagament es farà
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantía.

Quan el beneficiari hagi presentat la segona justificació , d’acord amb el que estableix
el punt sisè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat restant.

Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable de la
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 (a través de la plataforma telemàtica) en el termini atorgat a l’efecte, de
conformitat amb el que s’estableix al punt sisè d’aquest acord.

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.

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. El beneficiari té les obligacions següents:
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a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.

b) Prestar la 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 publiques 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.

Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió
en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la
subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
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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.
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c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per
conflictes d’interessos.

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

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

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

g) La bona fe.

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
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’Institut Ramon Muntaner.

15. JG961/000077/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'expedient de revocació
definitiva de les subvencions per a activitats culturals concedides a
diverses entitats (exp. 2018/136)

La Junta de Govern de la Diputació de 4 de juliol de 2017 va resoldre la convocatòria
de subvencions per a la creació de públics per a la cultura en l’anualitat de 2017.
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El punt sisè de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris havien de justificar
l’import de la subvenció dins el termini que finalitzava el 31 d’octubre de 2017.

En relació amb les justificacions, els beneficiaris no van presentar el compte
justificatiu dins el termini establert per a la justificació, se’ls va enviar el requeriment
de justificació i no l’han respost.

Així mateix, la Junta de Govern de 17 d’octubre de 2017 va aprovar una subvenció
nominativa a la FANJAC per al projecte extracurricular de la màgia.

En el punt setè de l’esmentat acord especificava que la FANJAC havia de justificar
l’import de la subvenció dins el termini que finalitzava el 15 de novembre de 2017.

El beneficiari no va presentar el compte justificatiu dins el termini establert i se li va
enviar el requeriment de justificació, que no ha respost.

La Junta de Govern de 16 de gener de 2018 va aprovar l’inici de l’expedient de
revocació per aquestes subvencions que no s’havien justificat i va obrir un període de
15 dies des de la recepció de la notificació de l’acord perquè els beneficiaris
presentessin les al·legacions oportunes.

Han transcorregut els 15 dies i només s’han rebut al·legacions per part d’un
beneficiari, concretament de l’Escola Puig d’Arques, de Cassà de la Selva, que ha
justificat que s’havia presentat la documentació justificativa dins de termini i que
aquesta documentació no havia arribat al Centre Gestor de Cooperació Cultural.

Vist allò que 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, el que
s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de
Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Finalitzar l’expedient de revocació de les subvencions concedides, de
conformitat amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, als
beneficiaris que tot seguit es detallen:

Expedient NIF Beneficiari Concepte I m p o r t
subvenci
ó

D a t a
justificació

D a t a
requerimen
t
justificació

D a t a
r e b u d a
requerimen
t

2017/402
9

J64914997 Udol de
Llop, SCP

Documenta l
“ T e r r a
d ’ E d o r m :
Història dels
j u e u s
catalans”

2.567,70
€

30/10/17 07/11/2017 07/11/2016

2017/281
5

G1710679
0

C e r c l e
Filatèlic i
Numismàti
c de Ripoll

X L V I
E x p o s i c i ó
Filatèlica i
Numismàtica

500,00 € --- 28/11/2017 28/11/2017
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2017/384
0

G5529198
3

Associació
Just for
Flowers

Festival Just
For Flowers

556,67 € 23/10/201
7

24/10/2017 24/10/2017

2017/412
2

G5518870
0

F u n d a c i ó
L l i b r e r i a
Les Voltes

Fira del Llibre
Infantil i
Juvenil 2017

1079,64 € 31/10/201
7

03/11/2017 08/11/2017

2017/422
2

P6715001
A

P a t r o n a t
del Museu
Cerdà de
Puigcerdà

P r o j e c c i ó
Audiovisual:
Ahir, avui i
s e m p r e
Puigcerdà

3.140,20
€

--- 28/11/2017 28/11/2017

2017/413
5

40364178Y M a r t í n
Go n zá l e z
Damonte

Documenta l
“El Ter al
límit”

4.676,88
€

--- 24/11/2017 29/11/2017

2017/612
9

G6385829
4

FANJAC P r o j e c t e
extracurricula
r 2017: La
màgia

8.000,00
€

--- 28/11/2017 28/11/2017

Segon. Acceptar la documentació presentada per l’Escola Puig d’Arques de Cassà de
la Selva i continuar la tramitació de l’expedient corresponent (2017/3625).

Tercer. Notificar el present acord a les entitats relacionades en el punt primer i segon.

16. JG961/000079/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Associació Grup de
Recerca de Cerdanya una subvenció nominativa per a la impressió de 3
edicions de la Revista Ker i Querol any 2018 (exp. 2018/2073)

L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, en data 8 de març de 2018 ha sol·licitat
una subvenció nominativa per a la impressió en paper de 3 edicions de la revista Ker i
Querol, any 2018 , i s’ha instruït l’expedient 2018/2073.

Els objectius del Grup de Recerca són la promoció i la difusió d’activitats culturals i
científiques, així com la recerca, divulgació i publicació de materials relacionats amb la
cultura i la ciència de la Cerdanya. Amb l’edició de les revistes Ker i Querol l’entitat
pretén arribar als investigadors locals per difondre les seves recerques. Per tal que
aquestes publicacions puguin ser consultades a les biblioteques, arxius i altres
centres similars, el Grup de Recerca de Cerdanya té previst editar 50 exemplars de
cada número en versió impresa. La Diputació de Girona no té establerta cap
convocatòria pública de subvencions específica per a l’edició de revistes.

Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una
subvenció consignada nominativament a favor del Grup de Recerca de Cerdanya,
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.
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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
2018/2073 ASSOCIACIÓ GRUP DE RECERCA DE

CERDANYA
G55039481

Objecte de la subvenció
Impressió en paper de 3 edicions de la revista Ker i Querol 2018

Subvenció
Import concedit Pressupost i import a justificar % de

finançament
1.500,00 € 1.500,00 € 100 %

Segon. Autoritzar la despesa de 1.500,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 503/3340/48006 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 la impressió en paper de 3 edicions e la revista
Ker i Querol de l’any 2018 i previstes en el pressupost de despeses de la sol·licitud de
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el
període de justificació.
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el
15 de novembre de 2018.

Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la Diputació de
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Associació Grup de Recerca
de Cerdanya 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’Associació Grup de Recerca de Cerdanya 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 1.500,00 €, corresponent a l’import
de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació telemàtica a través de la Plataforma de subvencions a
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entitats, empreses i ciutadans del compte justificatiu normalitzat, disponible a través
del següent enllaç (http://www.ddgi.cat/web/document/701).
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 les
publicacions subvencionades, així com en el material de difusió relatiu a la seva
presentació.
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’Associació Grup de Recerca de Cerdanya 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
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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 (Servei de Comunicació Cultural) 3
exemplars de cada número editat de les publicacions subvencionades.

g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin
aplicables.

Desè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió
en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la
subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els
supòsits següents:

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

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes
bases.
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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.

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.
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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’Associació Grup de Recerca de Cerdanya.

17. JG961/000020/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. 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,
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:
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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 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
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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.

III. 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, la Junta de Govern, a proposta del
president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:

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.

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.
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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.

18. JG961/000007/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la
Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual - ACELL per les activitats anuals (exp. 2018/1916)

La Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual –
ACELL, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
les activitats anuals i s’ha instruït l'expedient 2018/1916.

La Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual –
ACELL, té com a objectiu principal el foment de l’esport per a persones amb
discapacitat intel·lectual.

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 la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual – ACELL.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual – ACELL, 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; 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

2018/1916 La Federació Catalana d’Esports per a
Persones amb Discapacitat Intel·lectual –
ACELL

G08857542

Objecte de la subvenció Naturalesa

promoció de l’esport i el lleure per a persones amb corrent
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discapacitat intel·lectual

Cost
de l’objecte de la subvenció
€

Import de la
subvenció €

Import a
justificar€

% de finançament

39.800,00 15.000,00 39.800,00 37,69%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48012 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 setembre de 2017 i
finalitza el 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
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 d’agost de 2018, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 39.800,00€
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.
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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).

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.

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
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
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Es tramitarà el pagament de la subvenció 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
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Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.

Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

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
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contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.  

Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris. 

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

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

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

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

g)  La bona fe.

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

Dissetè. Normes supletòries
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En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Federació Catalana d’Esports per a Persones
amb Discapacitat Intel·lectual – ACELL.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

19. JG961/000006/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club
Piragüisme Salt-Ter per les activitats anuals i Kaiak Festival (exp.
2018/1853)

L'entitat Club Piragüisme Salt-Ter, de Salt, ha sol·licitat una subvenció nominativa per
al finançament del Salt Kayak Festival i les activitats anuals del club i s’ha instruït
l'expedient 2018/1853.

L'entitat Club Piragüisme Salt-Ter, té com a objectiu principal el foment i la pràctica de
l’esport a través del piragüisme d’aigües braves.

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 al Club Piragüisme Salt-Ter.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Club Piragüisme Salt-Ter, de Salt, 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

2018/1853 Club Piragüisme Salt-Ter G17498189

Objecte de la subvenció Naturalesa

Salt Kayak Festival i les activitats anuals corrent

Cost
de l’objecte de la subvenció €

Import de la
subvenció €

Import a justificar
€

% de finançament
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20.000,00 10.000,00 20.000,00 50,00%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48020 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 d’octubre de 2017 i
finalitza el 30 de setembre 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 d’octubre de 2018, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 20.000,00€
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 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.
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e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).

Si el cost 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.

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
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, 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.
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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 l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports.

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.
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Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris. 

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

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

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

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

g)  La bona fe.

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

Dissetè. Normes supletòries
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
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Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Club Piragüisme Salt-Ter.

20. JG961/000009/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per
suport als consells esportius de la demarcació de Girona (exp. 2018/3017)

Vistes les bases generals específiques que han de regir el procediment de concessió
de subvencions pel suport al programa C d’ajuts als consells esportius de la
demarcació de Girona per l’any 2018, publicades al BOP núm. 4 de 5 de gener de
2018.

Vista la convocatòria aprovada en Junta de Govern de data 6 de febrer de 2018 i
publicada en el BOPG número 36 de 20 de febrer de 2018.

La Comissió Qualificadora de la convocatòria esmentada, reunida amb data 20 de
març de 2018, estudià les sol·licituds presentades i acordà la formulació d’una
proposta de resolució.

Vist l’informe del cap del servei d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen d’acord amb les dades següents:

Exp.. CIF C o n s e l l
esportiu

Concepte Imp. de la
subvenció €

Import a
justificar €

2018/171
7

G17073131 Alt Empordà Programes comarcals
de promoció de
l’esport

28.300,00 28.300,00

2018/227
4

G17074014 Baix Empordà Programes comarcals
de promoció de
l’esport

24.500,00 24.500,00

2018/223
1

V17406802 Cerdanya Programes comarcals
de promoció de
l’esport

6.500,00 6.500,00

2018/166
4

G17091133 Garrotxa Programes comarcals
de promoció de
l’esport

16.300,00 16.300,00

2018/172
1

V17070236 Gironès Programes comarcals
de promoció de
l’esport

53.600,00 53.600,00

2018/165
8

G17243221 Pla de
l’Estany

Programes comarcals
de promoció de
l’esport

17.300,00 17.300,00

2018/177
1

G17088238 Ripollès Programes comarcals
de promoció de
l’esport

24.300,00 24.300,00

2018/223
0

G17091653 Selva Programes comarcals
de promoció de
l’esport

28.500,00 28.500,00

TOTAL 199.300,00
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Segon. disposar la despesa total, de 199.300,00€ amb càrrec a les aplicació
pressupostària del pressupost de 2018 de la Diputació de Girona, que tot seguit
s'indica:

Programa C Aplicació pressupostària Import
Suport als consells esportius
de la demarcació de Girona 520.3410.48007 199.300,00€

Tercer. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda
si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Quart. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i la
documentació on es visualitza el suport de la Diputació de Girona. dintre del termini
que finalitza el dia 15 de juliol de 2018. L’import de la subvenció es reajustarà
proporcionalment a la baixa en cas que la despesa efectiva justificada sigui inferior a
la fixada com a “Despesa a justificar” en aquest acord. Juntament amb el compte
justificatiu s'hi haurà d'adjuntar una memòria i la informació relativa a les retribucions
dels òrgans de direcció o d'administració de l'empresa.

S’haurà de justificar només la quantitat concedida.

Sisè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.

Setè. Notificar aquest acord als beneficiaris.

21. JG961/000005/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club
Natació Olot per les activitats anuals (exp. 2018/1849)

L'entitat Club Natació Olot, d’Olot, ha sol·licitat una subvenció nominativa per finançar
el manteniment de les activitats esportives i s’ha instruït l'expedient 2018/1849.

L'entitat Club Natació Olot, té com a objectiu principal el foment de l’esport en les
diverses seccions esportives del club.
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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 al Club Natació Olot.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Club Natació Olot, d’Olot, 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

2018/1849 Club Natació Olot G17067398

Objecte de la subvenció Naturalesa

Ajut per al manteniment d’activitats esportives corrent

Cost
de l’objecte de la subvenció €

Import de la
subvenció €

Import a
justificar€

% de finançament

92.623,00 15.000,00 92.623,00 16,19%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48010 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 setembre de 2017 i
finalitza el 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
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o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció
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 d’octubre de 2018, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 92.623,00€
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).

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.

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.
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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
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, 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:
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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
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
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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
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. 
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i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.

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

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 Natació Olot.

22. Proposicions urgents

No n’hi ha.

23. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.25 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El president El secretari general

Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas
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