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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 962

Número: 962 
Caràcter: Ordinària
Data: 17 d'abril de 2018
Hora d’inici: 10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/4159

Hi assisteixen

Sr. Pere Vila i Fulcarà President
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora

Ha excusat la seva absència

Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat

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 3 d’abril
de 2018

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG962/000004/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Incorporació de l'obra "Construcció d'una
depuradora a Viladasens" al programa específic del quinquenni 2013-2017 (exp.
704/2018)

4. JG962/000016/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge
(028): Subvenció pel projecte de suport a les comunitats i d'intervenció en l'ús
anòmal de l'habitatge (exp. 2018/78)

5. JG962/000073/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació d'Estudis Superiors d'Olot per al finançament del foment dels estudis
universitaris i altra formació superior pròpia (exp. 2018/2880)

6. JG962/000074/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació Castell de Peralada per al finançament del XXXII Edició del Festival
Internacional Castell de Peralada (exp. 2018/2778)

7. JG962/000081/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la subvenció nominativa de
l'associació d'amics de la fotografia de Torroella de Montgrí (exp. 2018/407)

8. JG962/000082/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Federació de Joventuts Musicals de Catalunya per al finançament del Festival
Ethno Catalonia 2018 (exp. 2018/2985)

9. JG962/000083/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Tossa de Mar per al finançament del III Festival de Rumba i
Música Catalana (exp. 2018/3084)

10. JG962/000084/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'AGT_Associació Gironina de Teatre per al finançament de les activitats de
funcionament i desplegament del Centre de Formació Teatral "El Galliner" (exp.
2018/3117)

11. JG962/000085/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per
al finançament de les Activitats corals de la FCEC Comarques gironines (exp.
2018/2466)

12. JG962/000086/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per
al finançament del Festival Portalblau_Festival de Músiques i Arts de la
Mediterrània (exp. 2018/3518)
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13. JG962/000087/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Girona per al finançament del Festival MOT (exp. 2018/3258)

14. JG962/000088/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subevnció nominativa al
Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny per al finançament del
Festival Ésdansa (exp. 2018/3355)

15. JG962/000089/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Monuments (018): Aprovació ajuts econòmics per a la restauració i
conservació d'immobles de valor patrimonial anualitat 2018 (exp. 2017/8442)

16. JG962/000090/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per
al finançament de l'activitat Dansa Moviment Lantana "... de pell" (exp.
2018/3155)

17. JG962/000091/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'expedient de revocació
inicial de la subvenció concedida a Òmnium Cultural per a les activitats de 2017
a Girona (exp. 2017/6331)

18. JG962/000013/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal de la Selva per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de serveis
d'assistència en matèria de prevenció d'incendis (exp. 2018/1793)

19. JG962/000014/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Empordà per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de
serveis d'assistència en matèria de prevenció d'incendis (exp. 2018/1803)

20. JG962/000016/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Gironès per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de serveis
d'assistència en matèria de prevenció d'incendis (exp. 2018/3585)

21. JG962/000018/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Concessió d'una subvenció al Consorci de l'Estany per "Prova
pilot estudi viabilitat de la nàiade com a sentinella malalties infeccioses". La
Caixa 2017 (exp. 2018/2600)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

22. JG962/000008/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Poliesportiu
Puigcerdà per les activitats anuals (exp. 2018/1839)

23. JG962/000010/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'entitat Volta Ciclista a
Catalunya A.E. per la 98a edició de la volta ciclista a Catalunya (exp. 2018/1912)

24. JG962/000011/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a Octagon Esedos, SL per la
Catalunya Bike Race 2018 (exp. 2018/1918)

25. JG962/000001/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Actualització del catàleg de carreteres de la xarxa que gestiona la
Diputació de Girona, any 2017 (exp. 2018/3903)
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26. Proposicions urgents

27. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 3
d’abril de 2018.

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 d’abril de
2018, prèviament lliurada als assistents.

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG962/000004/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Incorporació de l'obra
"Construcció d'una depuradora a Viladasens" al programa específic del
quinquenni 2013-2017 (exp. 704/2018)

L’Ajuntament de Viladasens tenia inclosa a la planificació inicial programa específic
del quinquenni 2013-2017, per l’anualitat 2016 l’actuació “Construcció d’una
depuradora a Fellines”, amb un pressupost de 77.424,60 € i una subvenció de
70.000,00 €, corresponent al 90,41% del pressupost de l’actuació, exp. nº 4008/2016

Per resolució del vicepresident segon de la Diputació de Girona, de 8 d’agost de 2017
es va autoritzar la modificació del pressupost i concedir l’import consolidat de la
subvenció de 37.818,55 €, minorant la subvenció inicial en 32.181,45 € en compliment
del percentatge màxim de finançament en funció de la població, que en el cas de
Viladasens és del 95%.

L’Ajuntament de Viladasens en data 14 de desembre de 2017 sol·licita la incorporació
d’una nova actuació, amb una subvenció de 32.181,45 € corresponent a l’import
sobrant de l’obra referenciada.

Vist que l'obra objecte de la sol·licitud de subvenció d’una nova actuació s'ajusta a les
actuacions subvencionables del Pla Específic de la Diputació, que es compleixen les
condicions recollides a les corresponents bases i que l'Ajuntament de Viladasens ha
presentat la sol·licitud i el corresponent projecte.

D’acord amb les bases reguladores, l’òrgan competent per la incorporació de noves
actuacions és la Junta de Govern.
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Atesa la normativa que regeix l'esmentat Programa específic i l’informe favorable del
cap de servei, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la incorporació de l’obra “Construcció d’una depuradora a Viladasens”
al programa específic del quinquenni 2013-2017 (expedient nº 704/2018), anualitat
2017, amb un pressupost per contracta de 147.741,54 € i una subvenció de 32.181,45
€.

Segon. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Viladasens amb la indicació que,
segons la base complementària setena reguladora del Programa de cooperació
municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al
període 2013-2017, el termini màxim d'adjudicació d'un any començarà a comptar a
partir de la data de la notificació del canvi de destí.

4. JG962/000016/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Habitatge (028): Subvenció pel projecte de suport a les comunitats i
d'intervenció en l'ús anòmal de l'habitatge (exp. 2018/78)

L'Ajuntament de Salt ha sol·licitat en data 5 de gener de 2018 una subvenció
nominativa per al finançament del “projecte de suport a les comunitats i d’intervenció
en l’ús anòmal de l’habitatge”, per un període d’execució que va del mes de març de
2018 al mes de febrer de 2019. En motiva l’interès públic el fet que el municipi de Salt
presenta moltes problemàtiques de gestió de comunitats com a conseqüència dels
alts índexs d’immigració i d’atur que deriven a problemàtiques d’accés i manteniment
d’habitatges, alhora que presenta una important proliferació d’ocupacions irregulars
que impliquen un mal ús dels habitatges.

Les funcions i tasques que es desenvolupen a l’oficina d’habitatge de Salt compleixen
plenament raons d’interès públic i social ja que estan encaminades a garantir el dret a
un habitatge digne, i humanitari ja que la població de Salt té unes característiques
especials pel que fa als països d’origen dels seus habitants, alta densitat en l’ocupació
dels habitatges i alt índex d’atur. Pel que fa a les raons econòmiques, el funcionament
de l’oficina i de les tasques especialitzades que requereix la gestió de les polítiques
d’habitatge, fan que s’hagi de destinar molts més recursos econòmics que els altres
municipis de la demarcació.

La subvenció directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a l'article 22.2.a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l'article 15 de
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, entre d’altres supòsits,
quan estiguin consignades nominativament al pressupost.

El Ple de la Diputació va aprovar en data 24 de gener de 2017 el Pla Estratègic de
Subvencions, que inclou una subvenció de concurrència i convocatòria anual pel
“Desenvolupament del projecte de gestió de comunitats”, però es preveu que pel
projecte de gestió de comunitats de l’Ajuntament de Salt s’atorgui una subvenció
directa de caràcter nominativa. 

El Ple de la Diputació va aprovar inicialment en data 21 de novembre de 2017 el
pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018, que preveu una



6
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

consignació destinada a “l’Ajuntament de Salt – Habitatge Comunitats”, amb aplicació
pressupostària 403-1521-46201, de 50.000,00 €.

L'òrgan competent per a l'aprovació de subvencions directes, per un import superior
als 18.001,00 €, és la Junta de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la
resolució de la presidència el 13 de juliol de 2015.

D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent:

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció

2018/78 Ajuntament de Salt P1716400E Suport a les comunitats i
d’intervenció en l’ús anòmal de
l’habitatge

Cost total de
l'objecte

subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

124.116,64 € 124.116,64 € 50.000,00 €   40,28 % 124.116,64 €

Segon. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 50.000,00 €
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 403/1521/46201 del pressupost de 2018.

Tercer. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Quart. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les que
es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel beneficiari,
d’import 124.116,64 €.

Cinquè. Justificació. Atès que el període d’execució finalitza el 28 de febrer de 2019,
el termini per justificar la subvenció acaba el 28 de maig de 2019. La justificació
s’haurà de realitzar mitjançant la presentació del compte justificatiu segons el model
disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat).

S'entén com a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes
per l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi realitzat el pagament efectiu abans de
l'acabament del període de justificació.

Si el cost de l’actuació subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst
de 124.116,64 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer, i
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, que assumeix el compromís del
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no
subvencionada. D’altra banda, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb
el percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el supòsit que, quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable.
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Sisè. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la
subvenció.

Setè. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció.

Vuitè. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre
les actuacions objecte de subvenció.

Novè. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals. La suma de la subvenció de la Diputació de Girona amb l'altre
finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat
subvencionada.

Desè. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar,
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de
mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal.

Onzè. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en els supòsits
previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i a l'Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.

Dotzè. Normes supletòries. En tot el que no prevegi aquesta resolució serà d'aplicació
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual se n'aprova el reglament, l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

Tretzè. Notificar la present resolució a l'Ajuntament de Salt amb indicació dels
recursos procedents.

5. JG962/000073/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot per al finançament del
foment dels estudis universitaris i altra formació superior pròpia (exp.
2018/2880)

La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, (FES), ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del foment dels estudis universitaris altres formacions superiors i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/2880).
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La FES d’Olot, té com a objectiu principal el foment dels estudis universitaris i altres
formacions d’estudis superiors i especialitzades en temàtiques d’interès per Olot i el
seu entorn.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis superiors. L’objectiu és
fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional a les comarques de
Girona.

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 la FES 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 la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, (FES), per al
finançament del foment dels estudis universitaris i altres formacions superiors, 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

2018/2880 Fundació Estudis
S u p e r i o r s
d’Olot_(FES)

G17610973 F o m e n t
e s t u d i s
universitaris i
a l t r e s
f o r m a c i o n s
superiors.

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

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

70.000,00 € 70.000,00 € 50.000,00 71,42 % 70.000,00

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS
(50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48001 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.
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Tercer. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 15 de
novembre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que la FES 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. La FES 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 50.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 71,42
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè
d’aquest acord. Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de
comptes justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en un període
determinat.

Vuitè. Règim de justificació. La FES d’Olot, ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 70.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 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;



10
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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 foment dels estudis universitaris i altres formacions superiors.
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).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.

L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat
per RD 887/2006 de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt la FES 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
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catorzè. Notificar aquest acord a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES).

6. JG962/000074/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Fundació Castell de Peralada per al finançament del XXXII
Edició del Festival Internacional Castell de Peralada (exp. 2018/2778)

La Fundació Castell de Peralada, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del projecte d’organització del Festival Internacional Castell de Peralada,
i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/2778).

La XXXIIa edició del Festival Internacional Castell de Peralada, és un dels més
reconeguts com a esdeveniments culturals d’excel·lència que es porten a terme a les
comarques gironines. El Festival té tres eixos de programació: la lírica, la dansa i
l’estiu musical, que és el que recull estils populars com el jazz, el pop, o la cançó
d’autor. Totes tres tenen un objectiu comú i és el de portar artistes de projecció
internacional per tal de mantenir el Festival com a referent tant nacional com
internacional. El Festival és membre de l’Associació Europea de Festivals, d’Òpera
d’Europa, Òpera XXI, de l’Associació de Promotors Musicals i de l’Associació
Espanyola de Festivals de Música Clàssica.
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música i 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 la Fundació Castell de Peralada, de conformitat amb allò
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

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

Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Castell de Peralada, per al finançament
del projecte d’organització del Festival Internacional Castell de Peralada, 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

P e r í o d e
d’execució

2018/2778 Fundació Castell
de Peralada

G17443011 F e s t i v a l
Internacional
Castell de
Peralada

Juliol i agost
de 2018

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

4.140.408,07 € 112.625,00 € 28.500,00 € 25,30 % 112.625,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS
EUROS, (28.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48028 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme durant els
mesos de juliol i 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 la Fundació Castell de Peralada, 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 28.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 25,30 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

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

Setè. Règim de justificació.
LA Fundació Castell de Peralada, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 112.625,00 € corresponents a l’import de les despeses dels caixets dels
espectacles de dansa que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del Festival Internacional Castell de Peralada.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Castell de Peralada, amb seu a
Peralada.
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7. JG962/000081/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la subvenció nominativa
de l'associació d'amics de la fotografia de Torroella de Montgrí (exp.
2018/407)

L’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament d’activitats de foment de la fotografia i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2018/407).

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de
Montgrí, 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 d’INSPAI, Centre de la Imatge i la
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de
Montgrí, per al finançament d’activitats de foment de la fotografia, que es detalla a
continuació:

Número
d’expedient Nom del Beneficiari NIF del beneficiari

2018/407 Associació Amics de la Fotografia de
Torroella de Montgrí G17616186

Objecte de la subvenció

Activitats foment fotografia
Cost total de

l’objecte
subvencionat

Cost de les
despeses

subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge
de

finançament

Import a
justificar

3.220,00 € 3.220,00 € 1.500,00 € 46,58 % 5.480,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.500,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 502/3322/48002 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.
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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 Amics de la
Fotografia de Torroella de Montgrí, 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’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de
Montgrí, 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.

Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció,
per l’import de 1.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 46,58 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè
d’aquest acord.

Vuitè. Règim de justificació. L’associació Amics de la Fotografia de Torroella de
Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 3.220,00 €
corresponents a l’import total de les despeses que consten en el pressupost de
depeses 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 subvencions) que ha de contenir la
informació següent:

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
d) Un exemplar de la producció gràfica de la beca i les exposicions.
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 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 Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí 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’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, 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.
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b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de
Montgrí.

Catorzè. Traslladar aquest acord a la Intervenció General , a la Tresoreria de la
Diputació de Girona i Cooperació Cultural.

8. JG962/000082/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya per al
finançament del Festival Ethno Catalonia 2018 (exp. 2018/2985)

La Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, amb seu a Banyoles, ha sol·licitat
una subvenció nominativa per al finançament del Festival “Ethno Catalonia 2018”, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/2985).
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El Festival folk internacional Ethno Catalonia 2018, està adreçat a músics d’arreu del
món, que treballen en la producció d’una creació professional única, compartint les
seves respectives tradicions musicals. Aquest projecte es caracteritza en
l’aprenentatge democràtic basat en la igualtat. Els joves ensenyen i comparteixen
entre ells la música i la cultura del seu país i aposta pels valors del diàleg intercultural.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.

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 la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

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

Primer. Concedir la subvenció a Joventuts Musicals de Catalunya, amb seu a
Banyoles, per al finançament del Festival de Folk “Ethno Catalonia 2018, que es
detalla a continuació:

N ú m e r o
d 'exp ed ien t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/2985 Federació de
Joventuts Musicals
d e
Catalunya_Banyoles

G58218595 Festival Ethno
Catalonia 2018

Del 31 de
gener al 7
d’octubre de
2018

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

30.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 33,33 % 30.000,00 €
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS (10.000,00 €)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48051 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del dia 1 de gener fins
al 31 d’octubre de 2018.

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 10.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 33,33 %, 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.
Joventuts Musicals de Catalunya, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 30.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del

proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura;

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió
pública del Festival Ethno Catalonia.
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.

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

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

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

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

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
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fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb
l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de
la subvenció.

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

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

La Federació de Joventuts Musicals de Catalunya i els tercers relacionats amb
l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona,
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de 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



26
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya,
amb seu a Banyoles.
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9. JG962/000083/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Ajuntament de Tossa de Mar per al finançament del III
Festival de Rumba i Música Catalana (exp. 2018/3084)

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del II Festival de Rumba i Música Clàssica i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/3084).

Un dels motius que ha impulsat el III Festival de Rumba i Música Catalana és perquè
Tossa va ser un dels indrets on la rumba catalana va madurar i es va implantar amb
més força. En aquest sentit a mitjans dels anys seixanta ja hi va haver diferents
actuacions com ara, Los Amaya, Peret, Moncho, entre d’altres i des de llavors sempre
hi ha hagut aquesta activitat a la població i el seu màxim exponent ha estat el grup
local Rumba Tres. Es pretén que el Festival esdevingui un referent en aquest sector.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per al patrimoni cultural, dins la qual s’hi
engloba el patrimoni immaterial i, concretament, la rumba catalana.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Tossa de Mar, per al finançament del
III Festival de Rumba i Música Catalana, 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

2018/3084 Ajuntament de
Tossa de Mar

P1721500E Festival de
Rumba i
M ú s i c a
Catalana

Fins al juny de
2018

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

47.443,00 € 47.443,00 € 5.000,00 € 10,53 % 47.443,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS (5.000,00 €)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46225 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.
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Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.

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

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

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

Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per
l’import de 5.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 10,53 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè
d’aquest acord.

Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Tossa de Mar ha de justificar la
subvenció concedida, per l’import de 47.443,00 € 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;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del III Festival de Rumba i Música Catalana de Tossa de Mar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tretzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tossa de Mar.

10. JG962/000084/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'AGT_Associació Gironina de Teatre per al finançament de
les activitats de funcionament i desplegament del Centre de Formació
Teatral "El Galliner" (exp. 2018/3117)
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L’Associació Gironina de Teatre_AGT ha sol·licitat una subvenció exclosa de
concurrència pública per al finançament del funcionament i desplegament d’activitats
del Centre de formació teatral El Galliner en l’anualitat de 2018, i s’ha instruït
l’expedient corresponent (2018/3117).

Des que el 1990 l'Associació Gironina de Teatre (AGT) es va posar en marxa, el
volum d‟activitats ha anat creixent a mesura que l‟Associació obtenia el
reconeixement social i institucional a la seva tasca, fins arribar a la situació actual, de
plena consolidació dins el panorama cultural gironí. A hores d‟ara, l‟AGT té com a
socis la majoria dels professionals del teatre gironí (més d‟un centenar) i gestiona la
segona escola de teatre de Catalunya en nombre d‟alumnes (l‟única de les
comarques gironines que dóna una formació global).

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 les activitats teatrals. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques;
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació Gironina de Teatre_AGT, 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 Gironina de Teatre_AGT, per al
finançament del projecte d’organització i desplegament del Centre de formació teatral
El Galliner, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/3117 Associació Gironina
de Teatre_AGT_El
Galliner

G17380932 Funcionament
i
desplegament
d’activitats del
Centre de
F o r m a c i ó
Teatral El
Galliner

Fins al 15 de
novembre de 2018

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

423.913,30  € 423.913,30 € 55.000,00 € 12,97 % 423.913,30 €
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA-CINC MIL
EUROS, (55.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48005 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des del 16 de
novembre de 2017 fins al 15 de novembre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció.

Sisè. Pagament de la subvenció.
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de TRENTA-VUIT MIL
CINC-CENTS EUROS (38.500,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70%
de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les
actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de
constitució de fiança o garantia.

Quan L’Associació Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, hagi presentat al Registre
General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat
amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de
SETZE MIL CINC-CENTS EUROS (16.500,00 €), corresponents al 30% restant.

Setè. Règim de justificació.
L’Associació Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 423.913,30 € corresponents a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent:

A. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de
Girona (www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la
informació següent:

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
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b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura;
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió
pública de les activitats del Centre de formació i creació teatral El Galliner.
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).

B. Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas”
dependent del “Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir,
mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat
l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el
pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets
comprovats i les conclusions obtingudes.
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals,
la designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un
auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la
revisió de la memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la
portarà a terme el mateix auditor.

L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat
per RD 887/2006 de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
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encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

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

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

Desè. Obligacions del beneficiari. L’Associació Gironina de Teatre_AGT_El Galliner,
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
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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 Gironina de Teatre_AGT_El Galliner, 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.
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e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern. (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 Gironina de Teatre_AGT_El Galliner,
amb seu a Girona.

11. JG962/000085/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa per al finançament de les Activitats corals de la FCEC
Comarques gironines (exp. 2018/2466)

La Federació Catalana d’Entitats Corals, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de l’organització de les activitats corals  de la Federació
a les comarques gironines i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/2466).

La Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) és una entitat que té per finalitat
essencial impulsar i coordinar les activitats corals de les entitats federades,
l’assessorament i l’orientació a les agrupacions adherides i la promoció de noves
entitats corals. És membre de la Federació Europea de Joves Corals i actualment té
més de 450 entitats corals federades.
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Per a l’any 2018 té programades a les comarques gironines 10 concerts de Cicle
coral, 5 concerts de primavera, concerts nadalencs, concerts solidaris l’Aplec de
Ripoll, l’Aplec de corals joves, 20 concerts dins el programa de Girona Temps de
Flors, un curs de direcció i cant coral i diversos tallers.

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

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 la Federació Catalana d’Entitats Corals, de Barcelona, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

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

Primer. Concedir la subvenció a la Federació Catalana d’Entitats Corals, de
Barcelona, per al finançament de l’organització de les activitats corals a les
comarques gironines, 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

2018/2466 Federació Catalana
d’Entitats Corals,
Barcelona

G58042201 Organització
a c t i v i t a t s
corals a les
c o m a r q u e s
gironines

Fins al 31
d’octubre de
2018

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

13.100,00 € 13.100,00 € 3.000,00 € 22,90 % 13.100,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS, (3.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48035 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.
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Tercer. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del mes de gener fins
al 31 d’octubre de 2018.

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 3.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 22,90 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

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

Setè. Règim de justificació.
La Federació Catalana d’Entitats Corals, de Barcelona, ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 13.100,00 € corresponents a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent:

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

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a la Federació Catalana d’Entitats Corals, de
Barcelona.

12. JG962/000086/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa per al finançament del Festival Portalblau_Festival de
Músiques i Arts de la Mediterrània (exp. 2018/3518)
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L’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala, (ADET), ha sol·licitat
una subvenció nominativa per al finançament del Festival Portalblau i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2018/3518).

El Festival Portalblau o Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, neix l’any 2008,
coincidint amb la commemoració del centenari de l’inici de les excavacions
d’Empúries, impulsades per Josep Puig i Cadafalch. Vol ser un punt de trobada de tot
tipus de manifestacions artístiques amb la mar Mediterrània com a fil conductor, a
través de la música, la reflexió, les arts plàstiques, la poesia, el cinema, les
conferències, la gastronomia.... El festival Portalblau té com a objectiu principal oferir
una programació cultural de qualitat i amb un perfil propi, omplir d’activitat espais de la
simbologia històrica de l’àgora grega d’Empúries i posar en valor racons de la
geografia local.

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

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’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de
l’Escala, (ADET), 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’ADET de l’Escala, per al finançament del Festival
Portalblau, 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

2018/3518 ADET de l’Escala P1700068H F e s t i v a l
Portalblau

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

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar
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199.974,41 € 107.085,00 € 12.000,00 € 11,20 % 107.085,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS
(12.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46219 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 la contractació
d’artistes, que consta en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per
sufragar despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és fins al 31 d’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’ADET de l’Escala, accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per
l’import de 12.000,00 €, que representa un percentatge de finançament de l’11,20 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest
acord.

Setè. Règim de justificació. L’ADET de l’Escala ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 107.085,00 € corresponents a l’import de les despeses de
la contractació d’artistes, que consta 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 Portalblau.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 28 de setembre de
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ADET de l’Escala, 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.
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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.

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’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic
de l’Escala, (ADET).

13. JG962/000087/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Ajuntament de Girona per al finançament del Festival MOT
(exp. 2018/3258)

L’Ajuntament de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
Festival MOT_Girona 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/3258).

El Festival de literatura Girona-Olot, MOT, arriba aquest any a la 5a edició. 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.

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
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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.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Girona, per al finançament del
Festival MOT_Girona 2018, 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

2018/3258 Ajuntament de
Girona

P1708500B F e s t i v a l
MOT_Gi rona
2018

De 15 al 24 de
març de 2018

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

55.000,00 € 55.000,00 € 15.000,00 € 27,27 % 55.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS
(15.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46211 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de gener al 30
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 de Girona,
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.



48
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Sisè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció,
per l’import de 15.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 27,27
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè
d’aquest acord.

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

Setè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Girona ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 55.000,00 € 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_Girona 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona.

14. JG962/000088/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subevnció
nominativa al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny per al
finançament del Festival Ésdansa (exp. 2018/3355)

El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, de Les Preses, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament del projecte d’organització del Festival
Internacional Ésdansa i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/3355).

El Festival Internacional Ésdansa, té com a objectiu principal afavorir l’intercanvi
d’experiències culturals entre grups de diferents cultures, treballar per la cohesió
social i conèixer la cultura tradicional d’arreu del món. Ésdansa desenvolupa la seva
programació des d’una vesant artística, treballa la formació i la particiapció, promou el
treball dels voluntaris i la cooperació entre els joves...., és a dir Ésdansa és un motor
per a la creació a partir de la tradició i un festival dinàmic en renovació permanent.

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.

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

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
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Primer. Concedir la subvenció al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny,
per al finançament del projecte d’organització del Festival Internacional Ésdansa, 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

2018/3355 Cercle de Cultura
Tradicional i
P o p u l a r
M a r b o l e n y_ L e s
Presses

G17201377 Organització
F e s t i v a l
Internacional
Ésdansa

Agost de 2018

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

117.190,00 € 117.190,00 € 25.000,00 € 21,33 % 117.190,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48025 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des de l’1 de gener fins al
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.
Es considera que el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, 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 25.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 21,33 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
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Setè. Règim de justificació.
El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 117.190,00 € corresponents a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del Festival Internacional Ésdansa.
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 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 el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, 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. El Cercle de Cultura Tradicional i Popular
Marboleny, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, i els tercers relacionats amb
l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona,
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions
que, si escau, hi puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar
el compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a
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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 al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny,
de Les Preses.

15. JG962/000089/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Monuments (018): Aprovació ajuts econòmics per a la
restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial anualitat 2018
(exp. 2017/8442)

Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i
particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d'immobles
d'interès patrimonial de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la
Diputació de Girona per a l'anualitat 2018, aprovades pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió del 24 de gener de 2017; i publicades al BOP número 23, del 2 de
febrer de 2017.

Vista la convocatòria pública per a la concessió de subvencions del centre gestor
Servei de Monuments de la Diputació de Girona per a l’anualitat de 2018, aprovada
per la Junta de Govern de la Diputació, en la sessió ordinària del 19 de desembre de
2017, publicada al BOPG número 8, del 11 de gener de 2018, en la qual es preveia
que l’import definitiu del crèdit pressupostari destinat a l’actuació restava condicionat a
la possibilitat d’incrementar-lo amb una quantia addicional, derivada de l’augment dels
crèdits de les aplicacions esmentades. Aquesta quantitat s’incorporarà al crèdit
original que es repartirà entre els diversos sol·licitants, seguint l’ordre i proporció
d’aportació, en funció de la puntuació atorgada a la proposta elaborada per la Junta
Qualificadora.

Atès que existeix un crèdit sobrant de 67.600,00 € en l’aplicació 505/3360/76201, que
comparteix bossa de vinculació amb les aplicacions vinculades en aquesta
convocatòria, i que es considera oportú utilitzar-la per ampliar la mateixa i poder
atendre així un major nombre de peticions. I vist que també es fa necessari redistribuir
els crèdits previstos inicialment entre les aplicacions pressupostàries de la
convocatòria per tal d’adequar-los a la naturalesa jurídica de les entitats que han
sol·licitat la subvenció i poden ser-ne beneficiàries.
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Vista la proposta de resolució de l’esmentada Junta Qualificadora per a les
subvencions als ens locals, entitats i particulars per a la restauració i conservació
d’immobles d’interès patrimonial, corresponents a l’anualitat de 2018 i l’informe del
cap de Monuments, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2018, d’un total de 1.075.000,00
euros, d’acord amb el detall següent:

Aplicació Pressupostària Crèdits
inicials

Crèdits
redistribuït

s

Diferència

505/3360/76200 1.075.000,00
€

835.300,00 € -239.700,00
€

505/3360/78001 0,00 € 205.500,00 € 205.500,00 €
505/3360/76000 0,00 € 34.200,00 € 34.200,00 €
505/3360/76500 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 1.075.000,00
€

1.075.000,00
€

1.075.000,00
€

Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria un cop redistribuït el crèdit:

Aplicació Pressupostària Reajust
505/3360/76200 -239.700,00 €
505/3360/78001 205.500,00 €
505/3360/76000 0,00 €
505/3360/76500 34.500,00 €

Tercer. Declarar la disponibilitat del crèdit per import de 67.600,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 505/3360/76200 i la corresponent bossa de vinculació, per
tal de poder ampliar la convocatòria.

Quart. Ampliar la convocatòria de subvencions per a la restauració i conservació
d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2018 amb un import de 67.600,00 €, d’acord
amb el detall següent, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a la corresponent
aplicació pressupostària:

Aplicació Pressupostària Crèdits
redistribuït

s

Augment
convocatòri

a

Crèdits finals

505/3360/76200 835.300,00 € 67.600,00 € 902.900,00 €
505/3360/78001 205.200,00 € 205.200,00 €
505/3360/76000 0,00 € 0,00 €
505/3360/76500 34.500,00 € 34.500,00 €

TOTAL 1.075.000,00
€

67.600,00 € 1.142.600,00
€

Cinquè. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació, en base a la
puntuació obtinguda, i fins a l’esgotament dels crèdits disponibles, les següents
subvencions d’acord amb el detall que segueix:
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Quadre 1: Ajuts a ajuntaments per a inversions en monuments – aplicació
505/3360/76200

NÚM. EXP NIF DESTINATARI OBRA PUNTS
SUBVEN-C

IÓ %
INVERSIÓ

TOTAL
CONDICIONS I

RECOMANACIONS

2018/1158 P1704400I
Ajuntament de
Canet d'Adri

Restaura
c i ó
esglés ia
d'Adri 24 10.000,00 € 50% 20.000,00 €

Condició: presentar la
proposta de barana per
veure el seu impacte,
caldrà que sigui aprovada
pel Servei de Monuments
abans del inici de les
obres

2018/959 P1705400H
Ajuntament de
Celrà

Restaura
c i ó
coberta i
f o r j a t
t o r r e
Desvern 26 21.700,00 € 70% 31.000,00 €

Condició: presentar una
planificació de les obres i
la justificació de
l'aprovació de la part que
es vol executar per la
Comissió de Patrimoni
abans del seu inici

RM/852 P1709400D
Ajuntament de
Juià

Restaura
ció castell
de Juià 27 24.200,00 € 90% 26.888,89 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans
del inici de les obres i
presentar la justificació
per ser BCIN.

2018/1210 P1717300F
Ajuntament de
Sant Gregori

Intervenci
ó
arqueolò
gica al
castell de
Tudela 26 21.700,00 € 49% 44.285,71 €

2018/1165 P1718100I

Ajuntament de
Sant Martí de
Llémena

Rehabilit
ació de
l ' e r m i t a
de Sant
Julià fase
3 23 13.600,00 € 90% 15.111,11 €

Es recomana que es
mantinguin els morters
originals de les parets i
els rejuntats siguin
parcials

2018/995 P1719800C
Ajuntament de
Sarrià de Ter

Adequaci
ó itinerari
intern vila
romana 28 24.200,00 € 70% 34.571,43 €

2018/831 P1700300E
A j u n t a m e n t
d'Albanyà

Consolid
a c i ó
c a s t e l l
d e l
Bertran o
Serrat 30 24.200,00 € 90% 26.888,89 €

2018/833 P1701200F

A j u n t a m e n t
d'Avinyonet de
Puigventós

Restaura
ció del
c a s t e l l
d'Avinyon
et 27 24.200,00 € 80% 30.250,00 €

2018/1005 P1705200B

Ajuntament de
C a s t e l l ó
d'Empúries

Restaura
ció antic
c o n v e n t
de Sant
Agustí 2a
fase 29 18.500,00 € 60% 30.833,33 €

2018/1161 P1700500J
Ajuntament del
Far d'Empordà

Rehabilit
ació de
l'església
de Sant
Martí 24 16.800,00 € 50% 33.600,00 €



59
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

2018/746 P1709500A
Ajuntament de
Lladó

Restaura
c i ó
t e u l a d a
esglés ia
de Sant
Feliu 23 14.500,00 € 90% 16.111,11 €

2018/1306 P170990C
Ajuntament de
Llançà

Rehabilit
a c i ó
c o b e r t a
torre de
l ' A b a d
fase 2018 28 14.900,00 € 80% 18.625,00 €

Es recomana que es
mantinguin els morters
originals de les parets i
els rejuntats siguin
parcials

2018/913 P1710600F
Ajuntament de
Masarac

Arranjam
e n t
c o b e r t a
de l'esgl.
de Sant
Pere de
Vilarnada
l 23 13.400,00 € 50% 26.800,00 €

2018/1325 P1714000E
Ajuntament de
Peralada

Intervenci
ó en una
torre de
la muralla
medieval 27 24.200,00 € 70% 34.571,43 €

2018/1322 P1714900F
Ajuntament de
Port de la Selva

Consolid
a c i ó
c i s te rna
torre de
S a n t
Baldiri de
Taballera 23 10.000,00 € 86% 11.627,91 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans
del inici de les obres i
presentar la justificació
per ser BCIN

2018/1091 P1714500D
Ajuntament de
Pontós

Consolid
a c i ó
jac iment
de Mas
Castellar 24 16.900,00 € 90% 18.777,78 €

Condició: presentar un
pressupost més
desglossat i ajustat a la
inversió abans de l'inici
de les obres.

2018/714 P1719400B

Ajuntament de
Santa Llogaia
d'Àlguema

Restaura
c i ó
f a ç a n e s
esglés ia
parroquial
2a Fase 28 24.200,00 € 50% 48.400,00 €

2018/910 P1718000A

Ajuntament de
Sant Llorenç de
la Muga

Rehabilit
ació torre
de guaita 23 10.000,00 € 90% 11.111,11 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans
del inici de les obres i
presentar la justificació
per ser BCIN.

2018/918 P1718000A

Ajuntament de
Sant Llorenç de
la Muga

Rehabilit
a c i ó
Portal de
Dalt 23 10.000,00 € 90% 11.111,11 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans
del inici de les obres i
presentar la justificació
per ser BCIN.

2018/915 P1718400C

Ajuntament de
Sant Miquel de
Fluvià

Restaura
ció de
l ' a n t i g a
abadia –
fase2018 27 23.600,00 € 90% 26.222,22 €

2018/1176 P1701500I
Ajuntament de
La Vajol

Restaura
ció edifici
de la
M i n a
Canta o
d ' e n
Negrín 23 14.500,00 € 90% 16.111,11 €
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2018/986 P1723500C
Ajuntament de
Vilafant

Continua
c i ó
intervenci
ó  al
castell de
P a l o l
Sabaldòri
a i mas
annex 25 10.500,00 € 70% 15.000,00 €

2018/1186 P1702500H
Ajuntament de
la Bisbal

Rehabilit
ació antic
ajuntame
nt 24 16.900,00 € 5%

338.000,00
€

2018/1081 P1725000B
Ajuntament de
Forallac

Restaura
ció Torre
de les
Hores 29 24.200,00 € 80% 30.250,00 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans
del inici de les obres i
presentar la justificació
per ser BCIN.

2018/1274 P1721200B

Ajuntament de
Torroella de
Montgrí

Recupera
ció antiga
esglés ia
de Santa
Maria de
P a l a u
fase 2018 28 14.900,00 € 60% 24.833,33 €

2018/666 P1722300I
Ajuntament de
Vall-llobrega

Continua
c i ó
restauraci
ó antiga
esglés ia
de Sant
Mateu 24 16.900,00 € 90% 18.777,78 €

2018/877 P1700700F
A j u n t a m e n t
d'Amer

Actuacion
s a
l'església
de Sant
Agustí de
L l o r e t
Salvatge 25 12.000,00 € 80% 15.000,00 €

2018/1319 P1700800D
A j u n t a m e n t
d'Anglès

Ampliació
e s p a i
m u s e u
Burés II
fase 26 21.700,00 € 70% 31.000,00 €

2018/1326 P1703700C

Ajuntament de
Caldes de
Malavella

Restaura
ció castell
d e
C a l d e s
- S a n t
Maur ic i -
2018 28 24.200,00 € 70% 34.571,43 €

Condició: que la proposta
se centri, principalment,
en la excavació,
consolidació i restauració
de les restes del castell.
Cal aportar un projecte
executiu abans de l'inici
de les obres i la seva
autorització per part de
Patrimoni de la
Generalitat per ser BCIN.

2018/1214 P1703700C

Ajuntament de
Caldes de
Malavella

Consolid
a c i ó
r e s t e s
romanes
carretera
Llagoster
a 23 14.500,00 € 70% 20.714,29 €
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2018/1062 P1708900D
A j u n t a m e n t
d'Hostalric

Restaura
ció castell
d'Hostalri
c 23 14.500,00 € 80% 18.125,00 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans
del inici de les obres i
presentar la justificació
per ser BCIN. No
admetre partides
resultants de les
reformes exigides per la
Comissió de Patrimoni de
les obres de 2017. Es
presentarà un projecte
executiu ajustat a la
despesa

2018/1168 P1710200E
Ajuntament de
Lloret de Mar

Restaura
c i ó
h ip o ge u
Conill i
Aldrich 26 10.600,00 € 50% 21.200,00 €

2018/1279 P1712300A
A j u n t a m e n t
d'Osor

Restaura
ció de la
T o r r e
dels Recs
III fase 29 24.200,00 € 90% 26.888,89 €

2018/1055 P1715500C
Ajuntament de
Riells i Viabrea

Consolid
ació de la
T o r r e
d ' e n
P e g a
fase 2 29 24.200,00 € 80% 30.250,00 €

2018/1321 P1719100H
Ajuntament de
Santa Coloma

Projec te
conserva
c i ó
p r e m s a
de biga
de Can
Déus iau
fase 2018 29 10.000,00 € 60% 16.666,67 €

2018/1216 P1702200E
Ajuntament de
Besalú

Intervenci
ó
campana
r església
S a n t
Pere fase
II 28 22.800,00 € 45% 50.666,67 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans
del inici de les obres i
presentar la justificació
per ser BCIN.

2018/1268 P1717100J

Ajuntament de
Sant Feliu de
Pallerols

Restaura
c i ó
C a s t e l l
d'Hostole
s 28 24.200,00 € 80% 30.250,00 €

2018/1263 P1717200H
Ajuntament de
Sant Ferriol

Restaura
c i ó
esglés ia
parroquial
de Mor
fase 2018 27 24.200,00 € 90% 26.888,89 €

2018/402 P1719500I

Ajuntament de
Sant Aniol de
Finestres

Restaura
c i ó
esglés ia
de Sant
E s t e v e
d e
Llémena 25 11.200,00 € 50% 22.400,00 €
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2018/832 P1704100E
Ajuntament de
Campelles

Intervenci
ó
arqueolò
gica al
castell de
Campelle
s tercera
fase 28 24.200,00 € 83% 29.156,63 €

2018/1068 P1704300A
Ajuntament de
Camprodon

Restaura
c i ó
mural les
d e l
castell de
S a n t
Nicolau i
del Pont
Nou 28 23.900,00 € 80% 29.875,00 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans
del inici de les obres i
presentar la justificació
per ser BCIN.

2018/1156 P1715400F

Ajuntament de
Ribes de
Freser

Continua
c i ó
consolida
ció i
restauraci
ó Castell
S a n t
Pere 28 24.200,00 € 80% 30.250,00 €

2018/856 P1715600A
Ajuntament de
Ripoll

Restaura
c i ó
p in tu res
v o l t a
c e n t r a l
e s g l .
S a n t
Pere 24 10.000,00 € 35% 28.571,43 €

2018/1038 P1718600H

Ajuntament de
Sant Pau de
Segúries

Restaura
ció Pont
d ' E n
R o v i r a
F a s e
2018 29 24.200,00 € 90% 26.888,89 €

Caldrà presentar un
projecte executiu previ al
inici de les obres

2018/1160 P1722600B
Ajuntament de
Vidrà

Consolid
a c i ó
C a s t e l l
de Milany
F A S E
2018 27 24.200,00 € 90% 26.888,89 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans
del inici de les obres i
presentar la justificació
per ser BCIN.

2018/1317 P1702700D
Ajuntament de
Bolvir

Continua
c i ó
consolida
ció i
restauraci
ó
jac iment
arqueolò
gic del
Castellot 27 24.200,00 € 80% 30.250,00 €

2018/1171 P1709000B
A j u n t a m e n t
d'Isòvol

Restaura
ció del
Pont del
Diable 23 10.000,00 € 90% 11.111,11 €

Condició: aportar un
projecte executiu abans
del inici de les obres per
la seva aprovació. Cal
estudiar l'impacte visual i
buscar alternatives a la
tanca de 1.8m davant del
monument.

2018/1163
P1710100
G

Ajuntament de
Llívia

Restaura
c i ó
C a s t e l l
de Llívia 25 19.300,00 € 80% 24.125,00 €
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2018/844 P1707100B
A j u n t a m e n t
d'Esponellà

Intervenci
ó
arqueolò
gica i
consolida
ció restes
c a s t e l l
d'Esponel
là fase
2018 26 21.700,00 € 90% 24.111,11 €
T O T A L
PARCIAL

902.900,00
€

1.565.609,1
4 €

Quadre 2. Ajuts a ONL's per a inversions en monuments - aplicació 505/3360/78001

2018/1090 R1700154F

C o m u n i t a t
benedictina de
Sant Daniel

Restaura
ció del
Monestir
fase 6 23 12.000,00 € 24% 50.000,00 €

2018/1309 B61866885

F a c t o r y
P r o j e c t e s
Especials i SL

Actuacion
s al
c a s t e l l
d'Arenys
d'Empord
à 25 19.300,00 € 38% 50.789,47 €

2018/1307
Q6750002
E

Universitat de
Girona

Consolid
ació i
excavació
v i l · l a
r o m a n a
del collet 28 19.500,00 € 60% 32.500,00 €

2018/743
R1700002
G

Bisbat de
Girona

Restaura
c i ó
gàrgoles
esglésies
S a n t
Salvador 28 10.600,00 € 45% 23.555,56 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans del
inici de les obres i
presentar la justificació per
ser BCIN.

2018/847
R1700002
G

Bisbat de
Girona /
Parròquia d'Oix

Reforma i
reparació
parcial de
l'església
de Sant
Miquel de
la Pera 24 10.000,00 € 50% 20.000,00 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans del
inici de les obres i
presentar la justificació per
ser BCIN.

2018/858
R1700002
G

Bisbat de
Girona /
Parròquia de
Montagut

S e g o n a
f a s e
intervenci
ó façanes
esglés ia
de Sant
Pere de
Montagut 24 11.000,00 € 50% 22.000,00 €

Condició: presentar
informació contrastada
dels consolidants de la
pedra que es proposa i
veure mostres de neteja de
la façana que en
mantinguin la pàtina

2018/1080 G17348756
Amics de l'Alta
Garrotxa

Restaura
ció ermita
de Sant
Feliu de
Monars 25 19.300,00 € 90% 21.444,44 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans del
inici de les obres i
presentar la justificació per
ser BCIN.

2018/1087
R1700002
G

Bisbat de
Girona /
Parròquia de
Tortellà

Rehabilit
a c i ó
f a ç a n a
principal
església 23 14.500,00 € 50% 29.000,00 €
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2018/1409 R0800043B

Bisbat de Vic /
Parròquia de
Camprodon

Condicio
n a m e n t
esglés ia
parroquial
de Santa
M a r i a
fase 2018 25 10.000,00 € 45% 22.222,22 €

Condició: presentar un
projecte executiu amb
planimetria i detalls dels
acabats  amb un
pressupost ajustat a la
subvenció concedida
abans de l'inici de les
obres

2018/1379 R0800043B

Bisbat de Vic /
parròquia de
les Lloses

Restaura
c i ó
c o n j u n t
parroquial
de Sant
F e l i u
d'Estiula
fase 2018 26 13.800,00 € 50% 27.600,00 €

Condició: presentar un
aixecament de les
deformacions de les parets
per veure la incidència en
l'estabilitat del edifici.

2018/1397 R0800043B

Bisbat de Vic /
parròquia de
les Lloses

Restaura
c i ó
f a ç a n e s
campana
r de
l'església
de Santa
Maria de
l e s
Lloses 26 10.000,00 € 50% 20.000,00 €

Condició: presentar un
aixecament del campanar
amb detall dels seus
acabats i modificar el
projecte per tal de
mantenir els morters
originals i sòl. Fer un
rejuntat parcial i de conjunt
amb els morters existents,
abans del inici de les
obres. El percentatge
màxim és del 50% d'acord
amb les bases

2018/1377 R0800043B

Bisbat de Vic /
Parròquia de
Sant Joan de
les Abadesses

Restarua
c i ó
parament
s interiors
esglés ia
de l'antic
monestir
de la
pbolació 24 10.000,00 € 45% 22.222,22 €

Es recomana que els
treballs dels paraments
sense ornamentació es
facin de forma més
industrial amb preus de
mercat de la construcció i
amb la supervisió d'un
restaurador. Caldrà
presentar un pressupost
acotat a la subvenció que
cal justificar. També cal
obtenir l'autorització de
Patrimoni de la Generalitat
abans del inici de les obres
i presentar la justificació
per ser BCIN.

2018/1407 R0800043B

Bisbat de Vic /
Parròquia de
Setcases

Intervenci
ó
esglés ia
parroquial
de Sant
Miquel 24 10.000,00 € 50% 20.000,00 €

Condició: presentar un
projecte executiu amb
planimetria i detalls dels
acabats  amb un
pressupost ajustat a la
subvenció concedida
abans del inici de les obres

2018/1391 R0800043B

Bisbat de Vic /
Parròquia de
Vidrà

Arranjam
e n t
in ter iors
esglés ia
esglés ia
de Santa
Llúcia de
Ciuret 28 19.800,00 € 90% 22.000,00 €

Condició: presentar una
proposta ajustada a la
inversió prevista en que es
 continuin els treballs de
consolidació i restauració
de les pintures,
principalment, abans del
inici de les obres.

2018/1281 R2500008D

Parròquia de
Puigcerdà –
Bisbat d'Urgell

Rehabilit
a c i ó
esglés ia
de Sant
Domènec 26 15.700,00 € 70% 22.428,57 €
T O T A L
PARCIAL

205.500,00
€

405.762,49
€



65
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Quadre 3. Ajuts a consells comarcals per a inversions en monuments - aplicació
505/3360/76500

2018/1208 P6700009A

C o n s e l l
Comarcal del
Baix Empordà

Restaura
c i ó
columna
i n t e r i o r
monestir
d e
Cruïlles 27 10.000,00 € 63% 15.873,02 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans del
inici de les obres i
presentar la justificació per
ser BCIN.

2018/861 P6700002F

C o n s e l l
Comarcal de la
Selva

Restaura
ció sala
n o b l e
castell 27 24.200,00 € 43% 56.279,07 €

Condició: obtenir
l'autorització de Patrimoni
de la Generalitat abans del
inici de les obres i
presentar la justificació per
ser BCIN.

T O T A L
PARCIAL 34.200,00 € 72.152,09 €

TOTAL
1.142.600,0

0 €
2.043.523,71

€

Sisè. Disposar la despesa total de 1.142.600,00 €, d’acord amb el detall de l’apartat
anterior, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del Pressupost de 2018 de la
Diputació de Girona següents:

Aplicació Pressupostària Import
concedit €

505/3360/76200 902.900,00 €
505/3360/78001 205.500,00 €
505/3360/76000 0,00 €
505/3360/76500 34.200,00 €

TOTAL 1.142.600,00
€

Setè. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que
s’indiquen:

Quadre 4. Desestimacions

2018/1272 P1705500E Ajuntament de Cervià
de Ter

Intervenció al
monestir de Cervià
de Ter

21 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

Condició: obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la
Generalitat abans del
inici de les obres per
ser BCIN.

2018/1064 P1717600I Ajuntament de Sant
Jordi Desvalls

Rehabilitació
Ajuntament

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1382 P1717300F Ajuntament de Sant
Gregori

Recuperació forn
de calç de la Creu
i forn de calç de
Can Serra

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora i
manca
documentació
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2018/792 P1717800E Ajuntament de Sant
Joan de Mollet

Rehabilitació Can
Geperes

21 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1380 P1710800B Ajuntament de
Maçanet de Cabrenys

Restauració edifici
Can Viola

16 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1324 P1714900F Ajuntament de Port
de la Selva

Adequació ermita
Sant Baldiri de
Taballera

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1167 P1706400G Ajuntament de
Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní de
l'Heura

Rehabilitació
façana principal
església

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/743 R1700002G Bisbat de Girona /
Parròquia de Pals

Reforma coberta
església de Sant
Fruitós

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1170 B60426442 Mailand Center SL Obres coberta
masia particular

18 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2015/1096 P1703000H Ajuntament de Breda Sanejament
interior i reparació
coberta casa de
Ca la Planxadora

19 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1405 R0800043B Bisbat de Vic /
parròquia
d'Espinelves

Restauració porxo
església Sant
Vicenç

21 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1098 P1721500E Ajuntament de Tossa
de Mar

Adaptació museu
municipal

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/616 P1711600E Ajuntament de
Montagut-Oix

Arranjament Torre
Mirador del Cós

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

Condició: obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la
Generalitat abans del
inici de les obres per
ser BCIN.

2018/1270 P1704000G Ajuntament de
Campdevànol

Intervenció
preventiva a
l'església de Sant
Cristòfol

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1390 R0800043B Bisbat de Vic /
Parròquia de
Camprodon

Rehabilitació
teulada presbiteri
església de
Cavallera

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora i
manca
documentació
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2018/971 P1717700G Ajuntament de Sant
Joan de les
Abadesses

Restauració de la
font de la plaça

21 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1211 P1706600B Ajuntament de Das Arranjament
campanar casa del
Comú

21 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1293 P1708400E Ajuntament de Ger Excavació de Sant
Joan Rodó de
Saga

21 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1171 P1709000B Ajuntament d'Isòvol Consolidació
restes
arqueològiques
per adequar-les
com a centre
d'interpretació

22 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

2018/1392 P1715000D Ajuntament de
Puigcerdà

2a fase túnel
passeig 10 d'abril

25 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora i
manca
documentació

2018/1002 P1722000E Ajuntament d'Urús Restauració ermita
de Sant Grau

15 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

Caldria evitar el
repicat de parets

2018/871 P1720200C Ajuntament de
Serinyà

Reforma parcial
planta baixa edifici
Can Beia

21 No assoleix la
puntuació
mínima fixada
per la Junta
Qualificadora

Vuitè. Publicar la distribució definitiva dels crèdits, l’ampliació d’aquesta convocatòria
a la Base de dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva
publicació al BOP de Girona.

Novè. Notificar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris
als quals se’ls ha desestimat la sol·licitud.

Desè. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.

16. JG962/000090/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa per al finançament de l'activitat Dansa Moviment Lantana "... de
pell" (exp. 2018/3155)

L’Associació Cultural Lantana-Sifasol, amb seu a Banyoles, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament del projecte de les activitats culturals anuals
de dansa i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/3155).
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L’Associació Cultural Lantana-Sifasol, treballa amb l’expressió corporal mitjançant la
dansa amb la voluntat de trencar la barrera entre l’espectador-ballarí-actor. Els
projectes que duu a terme giren al voltant del diàleg entre la dansa i la paraula, tan
escrita com dita. Destaquen les produccions inclusives, que la converteixen en una
companyia singular a les comarques de Girona.

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 engloba la promoció de la 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’Associació Cultural Lantana-Sifasol, 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 Cultural Lantana-Sifasol, amb seu a
Banyoles, per al finançament del projecte de les activitats culturals anuals de dansa,
que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/3155 Associació Cultural
Lantana-Sifasol_Banyoles

G64111065 Activitat Dansa
Moviment Lantana
“... de pell”

Des de l’1 de
novembre de
2017 fins al 31
d’octubre de
2018

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

7.500,00 € 7.500,00 € 3.500,00 € 46,66 % 7.500,00 €
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL CINC-CENTS
EUROS, (3.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48031 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 de l’1 de gener al 31 d’octubre
del 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Associació Cultural Lantana-Sifasol, accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 3.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 46,66 %, 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 Cultural Lantana-Sifasol, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 7.500,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del projecte subvencionat.
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

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

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

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

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts,
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que
aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el
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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 Cultural Lantana-Sifasol, 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 Cultural Lantana-Sifasol, 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:
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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.

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 Cultural Lantana-Sifasol, amb seu a
Banyoles.

17. JG962/000091/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de l'expedient de revocació
inicial de la subvenció concedida a Òmnium Cultural per a les activitats de
2017 a Girona (exp. 2017/6331)

D’acord a l’article 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del
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beneficiari o de l’entitat col·laboradora, en la qual s’han d’incloure, sota responsabilitat
del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa
jurídica que permetin acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública. La
forma del compte justificatiu i el termini de rendició del mateix estan determinats a
l’acord de concessió de la subvenció. Així mateix, l’article 30.8 concreta que
l’incompliment de l’obligació de justificar la subvenció en els termes que estableix
aquest capítol o el fet que la justificació sigui insuficient comporta el reintegrament en
les condicions que preveu l’article 37 d’aquesta Llei. 

L’article 70.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions apunta que
transcorregut el termini establert de justificació sense haver-se presentat aquesta
davant l’òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir el beneficiari perquè en
el termini improrrogable de quinze dies sigui presentada als efectes previstos en
aquest capítol. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en
aquest apartat comporta l’exigència del reintegrament i altres responsabilitats
establertes a la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el
termini addicional establert en aquest apartat no eximeix el beneficiari de les sancions
que, d’acord amb la Llei general de subvencions, corresponguin.

D’acord a l’article 33 de l’Ordenança General de subvencions, aprovada pel Ple de la
Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012, el centre gestor informarà
l’òrgan competent sobre la revocació de la subvenció en els següents casos: (...) c)
Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els termes
previstos en la convocatòria. (...)

Atès que Òmnium Cultural Girona ha incomplert amb l’obligació de justificació; i vist el
es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació
amb l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada justificació de la mateixa i
que es desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions, i el que s’estableix als articles 29 i 33 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

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

Primer. Declarar l’incompliment de l’obligació de justificació d’Òmnium Cultural Girona,
per a les activitats a Girona, anualitat 2017.

Segon. Iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida, de conformitat amb
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que tot seguit es
detalla:

Expedient NIF Beneficiari Concepte I m p o r t
subvenció

D a t a
justificació

D a t a
requeriment
esmena
justificació

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

2017/633
1

G08310070 Ò m n i u m
Cultural Girona

Activitats
s e u
territorial
de Girona

6.000,00 € 04/12/17 12/12/2017 ---
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Tercer. Tràmit d’audiència. Requerir a Òmnium Cultural Girona, perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de la
data de la notificació del present acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne
l’expedient sense cap tràmit ulterior.

Quart. Notificar el present acord a Òmnium Cultural Girona.

18. JG962/000013/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal de la Selva per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla
de serveis d'assistència en matèria de prevenció d'incendis (exp.
2018/1793)

La Diputació de Girona treballa de fa anys en la prevenció d’incendis forestals en les
comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades.

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de
prevenció d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la
Llei.

La normativa vigent en matèria d'administració local dóna competència a les
diputacions per coordinar i prestar serveis en matèria de prevenció d'incendis als
municipis de menys de 20.000 habitants.

El 2014, a conseqüència de la important modificació de la Llei 5/2003, es proposa
ampliar aquesta assistència per poder donar cobertura a les noves obligacions que
planteja la Llei per als ajuntaments.

En una primera fase, amb el suport dels Consells Comarcals, es van redactar els
plànols de delimitació amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i
instal·lacions aïllades, segons el que estableix la Llei.

El febrer del 2015 la Diputació de Girona va aprovar un Pla de Serveis d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis. Els municipis de les comarques de Girona de
menys de 20.000 habitants i que compleixin les condicions establertes per a cada
servei poden sol·licitar-los durant tot l’any.

El Pla de Serveis preveu que les assistències als ajuntaments corresponents a la Línia
1 i 2 es podran fer en col·laboració amb els Consells Comarcals.

 Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que
preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
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forestals i les seves modificacions.
 Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels

polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.

El Consell Comarcal de la Selva ha establert un servei de prevenció d’incendis amb
l’objectiu de donar suport als ajuntaments en l’aplicació de les mesures previstes per
la normativa de prevenció d’incendis esmentada anteriorment.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient del dia 1 de març de 2018.

Vist que es tracta del supòsit de concessió directa previst en l’article 15.c) de
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, en què no és adient
obrir convocatòria pública pel fet que es fan convenis amb tots els consells comarcals
que estan en disposició de col·laborar amb la Diputació de Girona en l’assistència
tècnica als municipis per a la realització de les línies 1 i 2 i que s’ha repartit la dotació
pressupostària disponible seguint el criteri de atorgar un ajut pel màxim de municipis
que estan pendents de rebre l’assistència en cada comarca.

D'acord amb els antecedents, el diputat delegat de Medi Ambient, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per
a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de serveis d’assistència en matèria de
prevenció d’incendis:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER A LA REALITZACIÓ DE LES LÍNIES 1 I 2
DEL PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS.
CN/3735
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit
pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides
per acord de la Junta de Govern del dia .........................
Consell Comarcal de la Selva, amb NIF P6700002F, representat pel seu president, Sr.
Salvador Balliu Torroella, assistit pel secretari, el Sr. Xavier Hernández Corominas.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Diputació de Girona treballa de fa anys en la prevenció d’incendis forestals en les
comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de
prevenció d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la
Llei.
La normativa vigent en matèria d'administració local dóna competència a les
diputacions per coordinar i prestar serveis en matèria de prevenció d'incendis als
municipis de menys de 20.000 habitants.
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El 2014, a conseqüència de la important modificació de la Llei 5/2003, es proposa
ampliar aquesta assistència per poder donar cobertura a les noves obligacions que
planteja la Llei per als ajuntaments.
En una primera fase, amb el suport dels Consells Comarcals, es van redactar els
plànols de delimitació amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i
instal·lacions aïllades, segons el que estableix la Llei.
El febrer del 2015 la Diputació de Girona va aprovar un Pla de Serveis d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis. Els municipis de les comarques de Girona de
menys de 20.000 habitants i que compleixin les condicions establertes per a cada
servei poden sol·licitar-los durant tot l’any.
El Pla de Serveis preveu que les assistències als ajuntaments corresponents a la Línia
1 i 2 es podran fer en col·laboració amb els Consells Comarcals.
 Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que

preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals i les seves modificacions.

 Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.

El Consell Comarcal de la Selva ha establert un servei de prevenció d’incendis amb
l’objectiu de donar suport als ajuntaments en l’aplicació de les mesures previstes per
la normativa de prevenció d’incendis esmentada anteriorment.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva, per a la
realització dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència
en Matèria de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca de la Selva que ho
sol·licitin mitjançant el formulari establert a tal efecte.
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles
funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al finançament, quan escaigui,
dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria
de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca de la Selva.
La Diputació de Girona es compromet a:

a) Finançar els treballs amb els imports següents amb una aportació màxima de
5.500 Euros/any:
 500 euros per municipi per a la Línia 1
 600 Euros per municipi per a la Línia 2
La subvenció s’atorga com a quantia fixa.

b) Facilitar al Consell Comarcal mitjançant correu electrònic el nom dels municipis
de la comarca que han sol·licitat el servei una vegada aquest estigui adjudicat.

c) Proporcionar al Consell Comarcal una guia per a la realització d’aquests
serveis, així com els models de cartes de notificació als veïns per la Línia 2.

TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal de la
Selva assumeix els compromisos següents:

a) Aportar els mitjans humans i materials per fer les assistències als ajuntaments
objecte d’aquest conveni de col·laboració.

b) Fer els treballs segons els terminis d’execució següents:
A partir de l’endemà de l’enviament del correu electrònic, es preveu un termini
de 2 mesos per a 1 municipi i un màxim de 5 mesos per a 5 municipis. En el
cas de més de 5 municipis, el termini d’execució es determinarà conjuntament
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entre el Consell Comarcal i la Diputació de Girona.
c) El contingut dels documents a lliurar serà el següent:

Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que
preveu la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals i les seves modificacions.
Els treballs consisteixen en la redacció dels plànols de delimitació o
actualització en el cas que es produeixi un canvi substancial en el planejament
urbanístic municipal.
El plànol serà elaborat en format vectorial shape i format pdf, i tindrà el
següent contingut:

I. Plànol DIN A3 de situació de les franges exteriors de protecció de
nuclis urbans, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, amb
localització sobre el Mapa Comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

II. Un o més plànols DIN A3 de detall dels nuclis urbans i les
urbanitzacions, amb localització sobre el Mapa Topogràfic de Catalunya
a escala 1:5.000, el qual ha de grafiar les franges exteriors de protecció
que existeixen o que cal que existeixin i els subjectes obligats.

III. Document d'acompanyament al plànol de delimitació en el qual hi
constarà una taula amb una relació numerada i anomenada dels
nuclis de població, les urbanitzacions, edificacions, instal·lacions.
Així com les fases previstes d'execució de les franges i la
priorització.

Caldrà lliurar una còpia en paper i una còpia en suport digital de tots els arxius
generats.
Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació i assessorament per a
la resolució d’incidències.
Els treballs consisteixen en obtenir les dades cadastrals dels polígons obligats
identificats en el plànol de delimitació de cada municipi, les referències
cadastrals dels propietaris afectats pels traçats de les franges, la delimitació de
les parcel·les interiors no edificades i zones verdes i l’obtenció de les dades
cadastrals d’aquestes dues últimes.
Així mateix, també s’elaboraran les notificacions als propietaris obligats.
Les tasques a realitzar són les següents:
1. Ajustar el traçat dels polígons obligats definits en el plànol de delimitació, si

s’escau, en funció del planejament urbanístic i del cadastre.
2. Obtenció de les dades cadastrals dels polígons obligats identificats en el

plànol de delimitació.

3. Obtenció de les dades cadastrals de les propietats afectades per
l’execució de la franja.

4. Delimitació i obtenció de les referències cadastrals de les parcel·les
interiors i zones verdes.

5. Obtenció de les dades dels titulars cadastrals i elaboració de les
cartes de notificació.
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6. Assessorament en el cas de dubtes o incidències.
La documentació final a lliurar als ajuntaments serà la següent:
 Capa en format shape del nou traçat dels polígons obligats, en el cas que

s’hagi modificat.
 Full de càlcul editable amb les referències cadastrals i les dades

alfanumèriques (nom, NIF i domicili fiscal).

 Plànol DIN A3 amb la delimitació de les parcel·les interiors no
edificades i les zones verdes en format shape i pdf.

 Cartes de notificació individualitzades a punt per al seu enviament
als propietaris de les finques obligades a partir dels models aportats
per la Diputació de Girona. En el cas que els ajuntaments vulguin
elaborar ells mateixos les cartes de notificació i no facilitin a
l’empresa adjudicatària les dades dels titulats cadastrals
necessàries, s’haurà de presentar un document de l’ajuntament
renunciant a aquesta part del servei.

 Si s’ha modificat substancialment el traçat dels polígons obligats
definits en el plànol de delimitació aprovat per l’ajuntament, s’haurà
de presentar el plànol de delimitació modificat seguint el protocol de
la Diputació de Girona.

Caldrà lliurar una còpia a la Diputació de Girona en suport digital de tots
els arxius generats.

QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables els
treballs necessaris per elaborar la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en
Matèria de Prevenció d’Incendis i que formen part de l’objecte de la subvenció.
L’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra
naturalesa.
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA si aquesta despesa és
recuperable.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença en el moment de la seva
signatura i finalitza el 31 de desembre de 2018.
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció no 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.
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció
mitjançant la signatura del conveni, així com les condicions generals i específiques
fixades per aplicar-la, estipulades en aquest conveni.
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el
termini que finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la
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), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment dels treballs, en què hi ha de constar el
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nom de tots els municipis pels quals s’han realitzat els treballs per a cada
Línia.

b) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè
d’aquest conveni.

c) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència (model disponible a l’apartat «Documentació» del web
www.ddgi.cat).

Si el cost de l’actuació resulta superior al dels imports previstos en el pacte segon, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pacte segon, la subvenció
es minorarà de forma que no sobrepassi el cost justificat.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
al pacte cinquè (compatibilitat), 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.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i
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.
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona
al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi.
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’apliquen les regles següents:
1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan

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

2. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la
difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent
dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció
de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció.
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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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat el conveni 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 aquest conveni.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà el president 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, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
CATORZÈ. 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.
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c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per
conflictes d’interessos.

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.

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

g) La bona fe.

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
QUINZÈ. 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.
SETZÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de
la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2018 i podrà ser prorrogat d’acord
amb el que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys,
per acord de les parts mitjançant addenda. L’òrgan competent per aprovar les
possibles addendes de pròrroga per part de la Diputació de Girona serà el President.
DISSETÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa
aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
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DIVUITÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni:
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord unànime de tots els firmants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni per duplicat exemplar,
Santa Coloma de Farners, Pel Consell Comarcal de la Selva El president Salvador
Balliu Torroella El secretari Xavier Hernández Corominas Girona, Per la Diputació de
Girona El president Pere Vila i Fulcarà El secretari general Jordi Batllori i Nouvilas”

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 5.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/46500 del pressupost d’enguany.

Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord.

Quart. Traslladar el present acord al Consell Comarcal de la Selva.

19. JG962/000014/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Baix Empordà per a la realització de les línies 1 i 2
del Pla de serveis d'assistència en matèria de prevenció d'incendis (exp.
2018/1803)

La Diputació de Girona treballa de fa anys en la prevenció d’incendis forestals en les
comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades.

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de
prevenció d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la
Llei.

La normativa vigent en matèria d'administració local dóna competència a les
diputacions per coordinar i prestar serveis en matèria de prevenció d'incendis als
municipis de menys de 20.000 habitants.

El 2014, a conseqüència de la important modificació de la Llei 5/2003, es proposa
ampliar aquesta assistència per poder donar cobertura a les noves obligacions que
planteja la Llei per als ajuntaments.

En una primera fase, amb el suport dels Consells Comarcals, es van redactar els
plànols de delimitació amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i
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instal·lacions aïllades, segons el que estableix la Llei.

El febrer del 2015 la Diputació de Girona va aprovar un Pla de Serveis d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis. Els municipis de les comarques de Girona de
menys de 20.000 habitants i que compleixin les condicions establertes per a cada
servei poden sol·licitar-los durant tot l’any.

El Pla de Serveis preveu que les assistències als ajuntaments corresponents a la Línia
1 i 2 es podran fer en col·laboració amb els Consells Comarcals.

 Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que
preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals i les seves modificacions.

 Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha establert un servei de prevenció d’incendis
amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments en l’aplicació de les mesures previstes
per la normativa de prevenció d’incendis esmentada anteriorment.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient del dia 5 de març de 2018.

Vist que es tracta del supòsit de concessió directa previst en l’article 15.c) de
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, en què no és adient
obrir convocatòria pública pel fet que es fan convenis amb tots els consells comarcals
que estan en disposició de col·laborar amb la Diputació de Girona en l’assistència
tècnica als municipis per a la realització de les línies 1 i 2 i que s’ha repartit la dotació
pressupostària disponible seguint el criteri de atorgar un ajut pel màxim de municipis
que estan pendents de rebre l’assistència en cada comarca.

D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Empordà per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de serveis d’assistència en
matèria de prevenció d’incendis:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PER A LA REALITZACIÓ DE LES
LÍNIES 1 I 2 DEL PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS.
CN/3736
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit
pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides
per acord de la Junta de Govern del dia ........................
Consell Comarcal del Baix Empordà, amb NIF P6700009A, representat pel seu
president, el Sr. Joan Català i Pagès, assistit pel secretari, el Sr. Secundino
Fernández i Suárez.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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La Diputació de Girona treballa de fa anys en la prevenció d’incendis forestals en les
comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de
prevenció d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la
Llei.
La normativa vigent en matèria d'administració local dóna competència a les
diputacions per coordinar i prestar serveis en matèria de prevenció d'incendis als
municipis de menys de 20.000 habitants.
El 2014, a conseqüència de la important modificació de la Llei 5/2003, es proposa
ampliar aquesta assistència per poder donar cobertura a les noves obligacions que
planteja la Llei per als ajuntaments.
En una primera fase, amb el suport dels Consells Comarcals, es van redactar els
plànols de delimitació amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i
instal·lacions aïllades, segons el que estableix la Llei.
El febrer del 2015 la Diputació de Girona va aprovar un Pla de Serveis d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis. Els municipis de les comarques de Girona de
menys de 20.000 habitants i que compleixin les condicions establertes per a cada
servei poden sol·licitar-los durant tot l’any.
El Pla de Serveis preveu que les assistències als ajuntaments corresponents a la Línia
1 i 2 es podran fer en col·laboració amb els Consells Comarcals.
 Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que

preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals i les seves modificacions.

 Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha establert un servei de prevenció d’incendis
amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments en l’aplicació de les mesures previstes
per la normativa de prevenció d’incendis esmentada anteriorment.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, per
a la realització dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis
d’Assistència en Matèria de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca del
Baix Empordà que ho sol·licitin mitjançant el formulari establert a tal efecte.
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles
funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al finançament, quan escaigui,
dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria
de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca del Baix Empordà.
La Diputació de Girona es compromet a:
a) Finançar els treballs amb els imports següents amb una aportació màxima de

6.000 Euros/any:
 500 euros per municipi per a la Línia 1
 600 Euros per municipi per a la Línia 2
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La subvenció s’atorga com a quantia fixa.
b) Facilitar al Consell Comarcal mitjançant correu electrònic el nom dels municipis de

la comarca que han sol·licitat el servei una vegada aquest estigui adjudicat.
c) Proporcionar al Consell Comarcal una guia per a la realització d’aquests serveis,

així com els models de cartes de notificació als veïns per la Línia 2.
TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal del Baix
Empordà assumeix els compromisos següents:
a) Aportar els mitjans humans i materials per fer les assistències als ajuntaments

objecte d’aquest conveni de col·laboració.
b) Fer els treballs segons els terminis d’execució següents:

A partir de l’endemà de l’enviament del correu electrònic, es preveu un termini
de 2 mesos per a 1 municipi i un màxim de 5 mesos per a 5 municipis. En el
cas de més de 5 municipis, el termini d’execució es determinarà conjuntament
entre el Consell Comarcal i la Diputació de Girona.

c) El contingut dels documents a lliurar serà el següent:
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que
preveu la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals i les seves modificacions.
Els treballs consisteixen en la redacció dels plànols de delimitació o
actualització en el cas que es produeixi un canvi substancial en el planejament
urbanístic municipal.
El plànol serà elaborat en format vectorial shape i format pdf, i tindrà el
següent contingut:

IV. Plànol DIN A3 de situació de les franges exteriors de protecció de
nuclis urbans, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, amb
localització sobre el Mapa Comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

V. Un o més plànols DIN A3 de detall dels nuclis urbans i les
urbanitzacions, amb localització sobre el Mapa Topogràfic de Catalunya
a escala 1:5.000, el qual ha de grafiar les franges exteriors de protecció
que existeixen o que cal que existeixin i els subjectes obligats.

VI. Document d'acompanyament al plànol de delimitació en el qual hi
constarà una taula amb una relació numerada i anomenada dels
nuclis de població, les urbanitzacions, edificacions, instal·lacions.
Així com les fases previstes d'execució de les franges i la
priorització.

Caldrà lliurar una còpia en paper i una còpia en suport digital de tots els arxius
generats.
Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació i assessorament per a
la resolució d’incidències.
Els treballs consisteixen en obtenir les dades cadastrals dels polígons obligats
identificats en el plànol de delimitació de cada municipi, les referències
cadastrals dels propietaris afectats pels traçats de les franges, la delimitació de
les parcel·les interiors no edificades i zones verdes i l’obtenció de les dades
cadastrals d’aquestes dues últimes.
Així mateix, també s’elaboraran les notificacions als propietaris obligats.
Les tasques a realitzar són les següents:
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1. Ajustar el traçat dels polígons obligats definits en el plànol de delimitació, si
s’escau, en funció del planejament urbanístic i del cadastre.

2. Obtenció de les dades cadastrals dels polígons obligats identificats en el
plànol de delimitació.

3. Obtenció de les dades cadastrals de les propietats afectades per
l’execució de la franja.

4. Delimitació i obtenció de les referències cadastrals de les parcel·les
interiors i zones verdes.

5. Obtenció de les dades dels titulars cadastrals i elaboració de les
cartes de notificació.

6. Assessorament en el cas de dubtes o incidències.
La documentació final a lliurar als ajuntaments serà la següent:
 Capa en format shape del nou traçat dels polígons obligats, en el cas que

s’hagi modificat.
 Full de càlcul editable amb les referències cadastrals i les dades

alfanumèriques (nom, NIF i domicili fiscal).

 Plànol DIN A3 amb la delimitació de les parcel·les interiors no
edificades i les zones verdes en format shape i pdf.

 Cartes de notificació individualitzades a punt per al seu enviament
als propietaris de les finques obligades a partir dels models aportats
per la Diputació de Girona. En el cas que els ajuntaments vulguin
elaborar ells mateixos les cartes de notificació i no facilitin a
l’empresa adjudicatària les dades dels titulats cadastrals
necessàries, s’haurà de presentar un document de l’ajuntament
renunciant a aquesta part del servei.

 Si s’ha modificat substancialment el traçat dels polígons obligats
definits en el plànol de delimitació aprovat per l’ajuntament, s’haurà
de presentar el plànol de delimitació modificat seguint el protocol de
la Diputació de Girona.

Caldrà lliurar una còpia a la Diputació de Girona en suport digital de tots
els arxius generats.

QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables els
treballs necessaris per elaborar la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en
Matèria de Prevenció d’Incendis i que formen part de l’objecte de la subvenció.
L’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra
naturalesa.
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA si aquesta despesa és
recuperable.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença en el moment de la seva
signatura i finalitza el 31 de desembre de 2018.
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CINQUÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció no 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.
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció
mitjançant la signatura del conveni, així com les condicions generals i específiques
fixades per aplicar-la, estipulades en aquest conveni.
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el
termini que finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la
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), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment dels treballs, en què hi ha de constar el nom

de tots els municipis pels quals s’han realitzat els treballs per a cada Línia.
b) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la

col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest
conveni.

c) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).

Si el cost de l’actuació resulta superior al dels imports previstos en el pacte segon, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pacte segon, la subvenció
es minorarà de forma que no sobrepassi el cost justificat.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
al pacte cinquè (compatibilitat), 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.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i
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.
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona
al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi.
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’apliquen les regles següents:
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1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat el conveni 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 aquest conveni.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà el president 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
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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.
CATORZÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels

drets estatutaris.

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

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.

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

g) La bona fe.

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
QUINZÈ. 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.
SETZÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de
la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2018 i podrà ser prorrogat d’acord
amb el que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys,
per acord de les parts mitjançant addenda. L’òrgan competent per aprovar les
possibles addendes de pròrroga per part de la Diputació de Girona serà el President.
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DISSETÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa
aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
DIVUITÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni:
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord unànime de tots els firmants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni,
La Bisbal d’Empordà, Pel Consell Comarcal del Baix Empordà El president Joan
Català i Pagès El secretari Secundino Fernández i Suárez Girona, Per la Diputació de
Girona El president Pere Vila i Fulcarà El secretari general Jordi Batllori i Nouvilas”

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 6.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/46500 del pressupost d’enguany.

Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord.

Quart. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.

20. JG962/000016/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb el
Consell Comarcal del Gironès per a la realització de les línies 1 i 2 del Pla
de serveis d'assistència en matèria de prevenció d'incendis (exp.
2018/3585)

La Diputació de Girona treballa de fa anys en la prevenció d’incendis forestals en les
comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades.

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de
prevenció d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la
Llei.
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La normativa vigent en matèria d'administració local dóna competència a les
diputacions per coordinar i prestar serveis en matèria de prevenció d'incendis als
municipis de menys de 20.000 habitants.

El 2014, a conseqüència de la important modificació de la Llei 5/2003, es proposa
ampliar aquesta assistència per poder donar cobertura a les noves obligacions que
planteja la Llei per als ajuntaments.

En una primera fase, amb el suport dels Consells Comarcals, es van redactar els
plànols de delimitació amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i
instal·lacions aïllades, segons el que estableix la Llei.

El febrer del 2015 la Diputació de Girona va aprovar un Pla de Serveis d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis. Els municipis de les comarques de Girona de
menys de 20.000 habitants i que compleixin les condicions establertes per a cada
servei poden sol·licitar-los durant tot l’any.

El Pla de Serveis preveu que les assistències als ajuntaments corresponents a la Línia
1 i 2 es podran fer en col·laboració amb els Consells Comarcals.

 Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que
preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals i les seves modificacions.

 Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.

El Consell Comarcal del Gironès ha establert un servei de prevenció d’incendis amb
l’objectiu de donar suport als ajuntaments en l’aplicació de les mesures previstes per
la normativa de prevenció d’incendis esmentada anteriorment.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient del dia 5 d’abril de 2018.

Vist que es tracta del supòsit de concessió directa previst en l’article 15.c) de
l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, en què no és adient
obrir convocatòria pública pel fet que es fan convenis amb tots els consells comarcals
que estan en disposició de col·laborar amb la Diputació de Girona en l’assistència
tècnica als municipis per a la realització de les línies 1 i 2 i que s’ha repartit la dotació
pressupostària disponible seguint el criteri de atorgar un ajut pel màxim de municipis
que estan pendents de rebre l’assistència en cada comarca.

D'acord amb els antecedents, el diputat delegat de Medi Ambient, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per
a la realització de les línies 1 i 2 del Pla de serveis d’assistència en matèria de
prevenció d’incendis:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA REALITZACIÓ DE LES LÍNIES 1 I
2 DEL PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS.
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CN/3759
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit
pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides
per acord de la Junta de Govern del dia .........................
Consell Comarcal del Gironès, amb el NIF P6700003D, representat pel seu president,
el Sr. Jaume Busquets i Arnau, assistit pel secretari, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Diputació de Girona treballa de fa anys en la prevenció d’incendis forestals en les
comarques Gironines, especialment en el compliment d’obligacions municipals
derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals, pel que fa a les franges
de seguretat de camins i de protecció de zones urbanes aïllades.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix les mesures de
prevenció d’incendis que obligatòriament han de complir els elements afectats per la
Llei.
La normativa vigent en matèria d'administració local dóna competència a les
diputacions per coordinar i prestar serveis en matèria de prevenció d'incendis als
municipis de menys de 20.000 habitants.
El 2014, a conseqüència de la important modificació de la Llei 5/2003, es proposa
ampliar aquesta assistència per poder donar cobertura a les noves obligacions que
planteja la Llei per als ajuntaments.
En una primera fase, amb el suport dels Consells Comarcals, es van redactar els
plànols de delimitació amb la identificació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i
instal·lacions aïllades, segons el que estableix la Llei.
El febrer del 2015 la Diputació de Girona va aprovar un Pla de Serveis d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis. Els municipis de les comarques de Girona de
menys de 20.000 habitants i que compleixin les condicions establertes per a cada
servei poden sol·licitar-los durant tot l’any.
El Pla de Serveis preveu que les assistències als ajuntaments corresponents a la Línia
1 i 2 es podran fer en col·laboració amb els Consells Comarcals.
 Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que

preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals i les seves modificacions.

 Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació.

El Consell Comarcal del Gironès ha establert un servei de prevenció d’incendis amb
l’objectiu de donar suport als ajuntaments en l’aplicació de les mesures previstes per
la normativa de prevenció d’incendis esmentada anteriorment.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, per a la
realització dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència
en Matèria de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca del Gironès que ho
sol·licitin mitjançant el formulari establert a tal efecte.
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles
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funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al finançament, quan escaigui,
dels serveis corresponents a la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria
de Prevenció d’Incendis dels municipis de la comarca del Gironès.
La Diputació de Girona es compromet a:

a) Finançar els treballs amb els imports següents amb una aportació màxima de
2.500 Euros/any:
 500 euros per municipi per a la Línia 1
 600 Euros per municipi per a la Línia 2
La subvenció s’atorga com a quantia fixa.

b) Facilitar al Consell Comarcal mitjançant correu electrònic el nom dels municipis
de la comarca que han sol·licitat el servei una vegada aquest estigui adjudicat.

c) Proporcionar al Consell Comarcal una guia per a la realització d’aquests
serveis, així com els models de cartes de notificació als veïns per la Línia 2.

TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal del
Gironès assumeix els compromisos següents:

a) Aportar els mitjans humans i materials per fer les assistències als ajuntaments
objecte d’aquest conveni de col·laboració.

b) Fer els treballs segons els terminis d’execució següents:
A partir de l’endemà de l’enviament del correu electrònic, es preveu un termini
de 2 mesos per a 1 municipi i un màxim de 5 mesos per a 5 municipis. En el
cas de més de 5 municipis, el termini d’execució es determinarà conjuntament
entre el Consell Comarcal i la Diputació de Girona.

c) El contingut dels documents a lliurar serà el següent:
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que
preveu la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals i les seves modificacions.
Els treballs consisteixen en la redacció dels plànols de delimitació o
actualització en el cas que es produeixi un canvi substancial en el planejament
urbanístic municipal.
El plànol serà elaborat en format vectorial shape i format pdf, i tindrà el
següent contingut:

I. Plànol DIN A3 de situació de les franges exteriors de protecció de
nuclis urbans, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, amb
localització sobre el Mapa Comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

II. Un o més plànols DIN A3 de detall dels nuclis urbans i les
urbanitzacions, amb localització sobre el Mapa Topogràfic de Catalunya
a escala 1:5.000, el qual ha de grafiar les franges exteriors de protecció
que existeixen o que cal que existeixin i els subjectes obligats.

III. Document d'acompanyament al plànol de delimitació en el qual hi
constarà una taula amb una relació numerada i anomenada dels
nuclis de població, les urbanitzacions, edificacions, instal·lacions.
Així com les fases previstes d'execució de les franges i la
priorització.

Caldrà lliurar una còpia en paper i una còpia en suport digital de tots els arxius
generats.
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Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels
polígons obligats identificats en el plànol de delimitació i assessorament per a
la resolució d’incidències.
Els treballs consisteixen en obtenir les dades cadastrals dels polígons obligats
identificats en el plànol de delimitació de cada municipi, les referències
cadastrals dels propietaris afectats pels traçats de les franges, la delimitació de
les parcel·les interiors no edificades i zones verdes i l’obtenció de les dades
cadastrals d’aquestes dues últimes.
Així mateix, també s’elaboraran les notificacions als propietaris obligats.
Les tasques a realitzar són les següents:
1. Ajustar el traçat dels polígons obligats definits en el plànol de delimitació, si

s’escau, en funció del planejament urbanístic i del cadastre.
2. Obtenció de les dades cadastrals dels polígons obligats identificats en el

plànol de delimitació.

3. Obtenció de les dades cadastrals de les propietats afectades per
l’execució de la franja.

4. Delimitació i obtenció de les referències cadastrals de les parcel·les
interiors i zones verdes.

5. Obtenció de les dades dels titulars cadastrals i elaboració de les
cartes de notificació.

6. Assessorament en el cas de dubtes o incidències.
La documentació final a lliurar als ajuntaments serà la següent:
 Capa en format shape del nou traçat dels polígons obligats, en el cas que

s’hagi modificat.
 Full de càlcul editable amb les referències cadastrals i les dades

alfanumèriques (nom, NIF i domicili fiscal).

 Plànol DIN A3 amb la delimitació de les parcel·les interiors no
edificades i les zones verdes en format shape i pdf.

 Cartes de notificació individualitzades a punt per al seu enviament
als propietaris de les finques obligades a partir dels models aportats
per la Diputació de Girona. En el cas que els ajuntaments vulguin
elaborar ells mateixos les cartes de notificació i no facilitin a
l’empresa adjudicatària les dades dels titulats cadastrals
necessàries, s’haurà de presentar un document de l’ajuntament
renunciant a aquesta part del servei.

 Si s’ha modificat substancialment el traçat dels polígons obligats
definits en el plànol de delimitació aprovat per l’ajuntament, s’haurà
de presentar el plànol de delimitació modificat seguint el protocol de
la Diputació de Girona.

Caldrà lliurar una còpia a la Diputació de Girona en suport digital de tots
els arxius generats.
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QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables els
treballs necessaris per elaborar la Línia 1 i 2 del Pla de Serveis d’Assistència en
Matèria de Prevenció d’Incendis i que formen part de l’objecte de la subvenció.
L’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra
naturalesa.
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA si aquesta despesa és
recuperable.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença en el moment de la seva
signatura i finalitza el 31 de desembre de 2018.
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció no 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.
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció
mitjançant la signatura del conveni, així com les condicions generals i específiques
fixades per aplicar-la, estipulades en aquest conveni.
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el
termini que finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la
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), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment dels treballs, en què hi ha de constar el nom

de tots els municipis pels quals s’han realitzat els treballs per a cada Línia.
b) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la

col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest
conveni.

c) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).

Si el cost de l’actuació resulta superior al dels imports previstos en el pacte segon, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pacte segon, la subvenció
es minorarà de forma que no sobrepassi el cost justificat.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
al pacte cinquè (compatibilitat), 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.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i
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
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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.
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona
al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi.
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’apliquen les regles següents:

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

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

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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat el conveni 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 aquest conveni.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà el president 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, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
CATORZÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels

drets estatutaris.

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

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.

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

g) La bona fe.

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
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la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
QUINZÈ. 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.
SETZÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de
la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2018 i podrà ser prorrogat d’acord
amb el que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys,
per acord de les parts mitjançant addenda. L’òrgan competent per aprovar les
possibles addendes de pròrroga per part de la Diputació de Girona serà el President.
DISSETÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa
aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
DIVUITÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni:
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord unànime de tots els firmants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni.
Girona, Pel Consell Comarcal del Gironès El president Jaume Busquets i Arnau El
secretari Jordi Batllori i Nouvilas Girona, Per la Diputació de Girona El president Pere
Vila i Fulcarà El secretari general Jordi Batllori i Nouvilas”

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 2.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/46500 del pressupost d’enguany.

Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord.

Quart. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Gironès.

21. JG962/000018/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció al Consorci de l'Estany
per "Prova pilot estudi viabilitat de la nàiada com a sentinella malalties
infeccioses" La Caixa 2017 (exp. 2018/2600)
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El Consorci de l’Estany, amb domicili a Banyoles, en 12 de març de 2018 ha sol·licitat
una subvenció per al finançament del Projecte “Prova pilot per l’estudi de la viabilitat
de la nàiades Unio mancus com a sentinella de malalties infeccioses d’importància per
a la salut pública”, i s’ha instruït l'expedient 2018/2600.

En el projecte de finançament afectat 2018 3 MA 1  “Projecte de col·laboració amb la
Caixa en matèria d’espais naturals 2017”, de data 13 de febrer de 2018, hi ha
l’aplicació pressupostària 300/1701/46701 “Ajuts a consorcis prog. Conservació espais
naturals conveni la Caixa”, per un import de 280.000,00 €.

Es sol·licita una concessió d'ajuda directa, d'acord amb l'apartat C, article 15 de
l'Ordenança de subvencions.

Els treballs que es plantegen a la memòria valorada tenen un interès públic dins i fora
l'àmbit de l'Espai d’Interès Natural Estany de Banyoles, atès que tenen per objectiu
investigar en la prevenció de malalties infeccioses per a la salut humana, així com
protegir i recuperar espècies de fauna amenaçades, catalogades, i en perill d’extinció.

La Comissió qualificadora del conveni establert entre la Diputació de Girona i l'Obra
Social “la Caixa” ha aprovat el projecte “Prova pilot per l’estudi de la viabilitat de la
nàiades Unio mancus com a sentinella de malalties infeccioses d’importància per a la
salut pública”, presentat pel Consorci de l’Estany.

Vist l'informe favorable del departament de Medi Ambient, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2018/2600 Consorci de l’Estany P1700051D

Objecte de la subvenció Naturalesa

Prova pilot per l’estudi de la viabilitat de la nàiade Unio
mancus com a sentinella de malalties infeccioses
d’importància per a la salut pública

Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció (en €)

Import de la subvenció (en €) % de finançament

75.000,00 75.000,00 100

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 75.000,00 € distribuïts amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat A p l i c a c i ó
pressupostària Codi Projecte Nom aplicació

pressupostària Import

2018 300/1701/46701 2018 3 MA 1
Ajuts a consorcis prog.
Conservació espais
naturals conveni la Caixa

37.500,00

2019 300/1701/46701 2018 3 MA 1 Ajuts a consorcis prog.
Conservació espais

37.500,00
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naturals conveni la Caixa

Condicionar l’import de 37.500,00 euros a l’existència de crèdit adequat i suficient al
pressupost de 2019.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 2018
i finalitza el 30 de setembre de 2019. Aquest termini és improrrogable.

Quart. Compatibilitat. La subvenció no 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.

Cinquè. Acceptació de la subvenció. El Consorci de l’Estany 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 ha de justificar, en el termini de
15 dies hàbils a partir de l’acabament del període d’execució establert al punt tercer
d’aquest acord, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 75.000,00
euros, 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), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest acord.
e) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu

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.

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 2 anys un cop acabat el
projecte. 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. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació
expressa de la subvenció.

L’import de la bestreta serà del 50 % de l’import de la subvenció. El pagament es farà
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia.

Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt sisè d’aquest acord.

Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

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

Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim el consorci haurà de fer un comunicat
de premsa, i publicitar a la seva web les accions i la concessió de l’ajut.

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:
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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.
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
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l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els
supòsits següents:
Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El departament de Medi Ambient 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:

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeix.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i
el compliment dels drets dels usuaris.
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La bona fe.
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.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
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 Consorci de l’Estany.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

22. JG962/000008/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club
Poliesportiu Puigcerdà per les activitats anuals. Expedient 2018/1839

L’entitat Club Poliesportiu Puigcerdà, de Puigcerdà,  ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de les activitats anuals i s’ha instruït l'expedient
2018/1839.

L’entitat Club Poliesportiu Puigcerdà, té com a objectiu principal el foment de la
pràctica esportiva i també d’esdeveniments esportius puntuals i extraordinaris.

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 Poliesportiu Puigcerdà.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Club Poliesportiu Puigcerdà, de Puigcerdà, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; 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 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

2018/1839 Club Poliesportiu Puigcerdà G17040858

Objecte de la subvenció Naturalesa

foment de la pràctica esportiva corrent

Cost
de l’objecte de la subvenció
€

Import de la
subvenció €

Import a
justificar€

% de finançament

30.000,00 15.000,00 30.000,00 50,00%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48011 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
Es considera que l’entitat 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
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 30.000,00€
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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.

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.
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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:

c) 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.

d) 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;
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) 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
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
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El 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.

i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts
per raó de l’exercici de llurs càrrecs.
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

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

Dissetè. 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 Poliesportiu Puigcerdà.

23. JG962/000010/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'entitat
Volta Ciclista a Catalunya A.E. per la 98a edició de la volta ciclista a
Catalunya. Expedient (exp. 2018/1912)

L'entitat Volta Ciclista a Catalunya A.E., de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la 98a edició de la volta ciclista a Catalunya i s’ha
instruït l'expedient 2018/1912.

L'entitat Volta Ciclista a Catalunya A.E., té com a objectiu principal l'organització de la
98a edició de la volta ciclista a Catalunya.

El Ple de la Diputació de Girona de 21 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el
pressupost general de 2018, dins del qual es preveu que el servei d'Esports atorgarà
una subvenció nominativa a l'entitat Volta Ciclista a Catalunya A. E..

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l'entitat Volta Ciclista a Catalunya A.E., 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:



111
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2018/1912 Volta Ciclista a Catalunya A.E. G64231855

Objecte de la subvenció Naturalesa

98a edició de la volta ciclista a Catalunya corrent

Cost
de l’objecte de la subvenció
€

Import de la
subvenció €

Import a
justificar €

% de finançament

87.500,00 35.000,00 87.500,00 40,00%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48016 del pressupost de la Diputació de Girona de
2018.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar
despeses d’altra naturalesa.

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament
del període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l'1 de gener de 2018 i
finalitza el 31 de juliol de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció
L’entitat disposarà d’un termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord,
per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per
aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari haurà de justificar en el termini que finalitza el 31 de juliol de 2018,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 87.500,00€
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació
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:
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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.

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
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qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.

Vuitè. Pagament
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la
subvenció.

L’import de la bestreta serà del 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia.

Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt sisè d’aquest acord.

Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

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

Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 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.
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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
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.
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Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

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

Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.  

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

Setzè. Principis ètics i regles de conducta
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.
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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.

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 Volta Ciclista a Catalunya A. E..

24. JG962/000011/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a Octagon
Esedos, SL per la Catalunya Bike Race 2018. Expedient 2018/1918

L’empresa Octagon Esedos, SL de Sant Sadurní d’Anoia, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la Catalunya Bike Race 2018 i s’ha instruït
l'expedient 2018/1918.

L’empresa Octagon Esedos, SL té com a objectiu principal el foment de la pràctica
esportiva i també l’organització d’esdeveniments esportius puntuals i extraordinaris.

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 Octagon Esedos, SL.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor d’Octagon Esedos, SL de Sant Sadurní d’Anoia, 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.
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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

2018/1918 Octagon Esedos, SL B59810812

Objecte de la subvenció Naturalesa

foment de la pràctica esportiva corrent

Cost
de l’objecte de la subvenció
€

Import de la
subvenció €

Import a
justificar€

% de finançament

55.000,00 30.000,00 55.000,00 54,55%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 30.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/47902 del pressupost de la Diputació de Girona de
2018.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i es consideren
despeses subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que
formen part de l’objecte de la subvenció i no podrà ser utilitzada per sufragar
despeses d’altra naturalesa.

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament
del període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 fins
el 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 l’entitat 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
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 55.000,00€
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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.

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.
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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:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) 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
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
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El 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.

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



122
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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'empresa d’Octagon Esedos, SL.

25. JG962/000001/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Actualització del catàleg de carreteres de la xarxa que
gestiona la Diputació de Girona, any 2017 (exp. 2018/3903)

Dins les tasques de gestió de la xarxa local de carreteres s'ha de mantenir
permanentment actualitzat el Catàleg de carreteres, d'acord amb el que indiquen els
articles 9, 10 i 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament general de carreteres.

El Servei de Xarxa Viària Local ha realitzat l'oportuna actualització que cal aprovar i
trametre a la Generalitat de Catalunya per tal que la incorpori al Catàleg de carreteres
de Catalunya.

Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, per
unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el document d'Actualització del catàleg de carreteres de la xarxa que
gestiona la Diputació de Girona, any 2017.

Segon. Notificar aquesta resolució i trametre un exemplar del document aprovat a la
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de
Catalunya per tal que pugui actualitzar el Catàleg de carreteres de Catalunya

Tercer. Trametre un exemplar del document aprovat pel seu coneixement a la
Subdirecció General d'Explotació Viària, a la Direcció General d’Administració de
Seguretat, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al Servei de Territorial de
Territori i Sostenibilitat, al Servei Territorial de Trànsit, Servei Territorial de Transports,
a la Unitat de Carreteres de l'Estat, a la Prefectura Provincial de Trànsit, a la Gerència
Territorial del Cadastre, a la Regió d'Emergències de Girona, a la Regió Policial de
Girona, a la Regió Policial Pirineu Occidental i al Servei de Serveis Generals i
Patrimoni de la Diputació.
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26. Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la
Presidència i adoptada per la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb el que
disposa l’article 103.3 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passa a tractar el
següent assumpte:

26.1. JG962/000001/2018-PPCMIA; Proposta President CM Isaac Albéniz;
Conservatori de Música:  Aprovar la sol·licitud de subvenció adreçada al
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al
funcionament del Conservatori de Música Isaac Albéniz (exp. 2018/100)

Per acord del Consell Rector de l’organisme autònom Conservatori de Música
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona en sessió de data 10 d’abril de 2018,
es va adoptar l’acord pel qual es proposa a la Junta de Govern de la Diputació
de Girona l’aprovació de la sol·licitud de subvenció adreçada al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al funcionament del
Conservatori de Música Isaac Albéniz, de la titularitat de la Diputació de
Girona, per al curs 2016-2017.

L’acord així adoptat pel Consell Rector respon a l’aprovació de la proposta de
sol·licitud de subvenció i a la conformitat amb la documentació aportada a la
sessió, requerida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que
s’adjunten com a annexos I, II i III de la present proposta.

D’acord amb aquestes antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la sol·licitud de subvenció adreçada al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al funcionament del
Conservatori de Música Isaac Albéniz, de la titularitat de la Diputació de
Girona, per al curs 2016-2017.

Segon. Prestar conformitat a la documentació presentada per a la realització
dels tràmits de la sol·licitud de subvenció esmentada i requerida per part del
propi Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Notificar el present d’acord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

27. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.
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No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El president El secretari general

Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas
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