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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 965

Número: 965
Caràcter: Ordinària
Data: 29 de maig de 2018
Hora d’inici: 10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/5934

Hi assisteixen

Sr. Pere Vila i Fulcarà President
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sr. Ernest Ruiz Garcia Viceinterventor

Han excusat la seva absència

Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

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

Ordre del dia



2
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de
maig 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

2.1 JG965/000003/2018-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència;
Presidència (001): Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres per a la
construcció del Centre de protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà
(CN/3731) (exp. 2017/8168)

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG965/000027/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Sant
Andreu Salou, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp.
2017/1538)

4. JG965/000028/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria de subvencions per a
actuacions municipals per nevades, anualitat 2018 (exp. 2018/5125)

5. JG965/000117/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació Festival de Cinema de Girona per al finançament de la 30a Edició del
Festival de Cinema de Girona (exp. 2018/1651)

6. JG965/000116/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació Privada Prudenci Bertrana per al finançament dels Premis Literaris de
Girona 2018 (exp. 2018/4462)

7. JG965/000119/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
The Project Music Companys, SL, per al finançament del 56è Festival de La
Porta Ferrada (exp. 2018/4958)

8. JG965/000118/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per al finançament de la VII Edició del a
Fira Internacional de la Màgia_FIMAG (exp. 2018/5679)

9. JG965/000105/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Associació Musical Escampillem per al finançament del Festival de Cultura
Popular i Tradicional de Girona, "Undàrius" (exp. 2018/5135)

10. JG965/000114/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
GIO Productions, SL per al finançament de les Temporada de Concerts de la
GIOrquestra (exp. 2018/4881)

11. JG965/000121/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a  la
Universitat de Girona per al finançament de les activitats del Projecte de
formació ASFU_Seguim fent UdG (exp. 2018/5429)

12. JG965/000120/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
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Multi_Art Produccions, SL, per al finançament del Black Music Festival 2018
(exp. 2018/5329)

13. JG965/000115/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Associació Cultural Cinètica + per al finançament del Festival Tempo Sota les
Estrelles (exp. 2018/4512)

14. JG965/000033/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de data
16-05-2018, relatiu a l'aprovació de la convocatòria, en règim de concurrència
competitiva, per a la concessió de subvencions per a inversions en habitatges
destinats a polítiques socials (exp. 2018/991)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

15. JG965/000025/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Esportiu Cerdanya
Pirineus per la 7a. edició Ultra Cerdanya (exp. 2018/4314)

16. JG965/000024/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la Fundació Esportiva
Camprodon per les activitats anuals (exp. 2018/2190)

17. JG965/000023/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions per al finançament de
l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques
gironines (exp. 2018/399)

18. JG965/000003/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Promoció Econòmica (015): Aprovar la modificació del tant per cent de
finançament de la subvenció concedida a L'Ajuntament de Ribes de Freser per
dur a terme projecte "implementació senderisme Vall de Ribes" (exp.
2018/1100)

19. JG965/000017/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Subvenció nominativa per al Patronat de l'Escola
Politècnica Superior de la UdG amb NIF G17241506, per al finançament del
director tècnic del Patronat per al desenvolupament del programa de
transferència de tecnologia (exp. 2018/5607)

20. JG965/000009/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes
Europeus; Servei programes europeus (029): Proposta aprovació conveni marc
de col·laboració amb la Universitat de Girona, per activitats relatives a la Unió
Europea (exp. 2018/5691)

21. Proposicions urgents

22. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

El president comenta que la senyora Maria Àngels Planas Crous s’haurà d’absentar
de la sessió, i és per aquest motiu que el President determina que es començarà
tractant el punt 20è de l’ordre del dia, ja que aquest punt és una proposta de la
mateixa diputada.
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20. JG965/000009/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes
Europeus; Servei programes europeus (029): Proposta aprovació conveni
marc de col·laboració amb la Universitat de Girona, per activitats relatives a
la Unió Europea (exp. 2018/5691)

La Diputació de Girona està interessada en fer arribar als ajuntaments, ens locals i
entitats de les comarques de Girona informació de les polítiques, programes i
convocatòries de subvenció que poden ser del seu interès i la Universitat de Girona
per mitjà del Centre Europe Direct Girona està disposada a promoure la difusió de
qüestions relacionades amb la Unió Europea.

Vist l’informe favorable del cap del Servei de Programes Europeus i la fiscalització
realitzada d’acord amb la instrucció de control intern.

D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta de la diputada delegada
de Programes Europeus, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb la Universitat de Girona per establir
la col·laboració que es durà a terme entre el Servei de Programes Europeus de la
Diputació i el Centre Europe Direct Girona de la Universitat de Girona, el literal del
qual diu:

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER DUR A TERME ACTIVITATS RELATIVES A LA UNIÓ
EUROPEA
CN/3770
HI INTERVENEN
D’una part, el Dr. Joaquim Salvi Mas, Rector Magnífic de la Universitat de Girona
(UdG), que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix el
Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la
Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017) i de
conformitat amb el que s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat
de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9
de juny de 2011), amb seu a Girona, plaça de Sant Domènec núm.3, CP 17004 i NIF
Q-6750002 E.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, per
nomenament del Ple de la Diputació del dia 1 de juliol de 2015, amb domicili a la
Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari
d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de l’acord aprovat per la Junta
de Govern ...................... de maig de 2018.
EXPOSEN
Que la Universitat de Girona, té entre d’altres objectius, participar en el progrés i
desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, promoure
activitats d'extensió universitària i l'intercanvi de coneixements i informacions amb
altres institucions. Per mitjà del Centre Europe Direct Girona està disposada a dur a
terme la col·laboració en la difusió de qüestions relacionades amb la Unió Europea.
Que la Diputació de Girona té interès en fer arribar als ajuntaments, ens locals i
entitats de les comarques de Girona informació de les polítiques, programes i
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convocatòries de subvenció que poden ser d'interès per aquests ens i per als diversos
departaments de la Corporació.
Que per aquesta finalitat es va crear, en data 26 de març de 2013, el Servei de
Programes Europeus el qual portarà a terme les accions de difusió i informació de les
polítiques, programes i subvencions de la Unió Europea.
Que a l'haver estat adjudicat el Centre Europe Direct de les comarques de Girona a la
Universitat de Girona, la Diputació de Girona i la Universitat de Girona tenen la
voluntat de col·laborar en les activitats de difusió de la Unió Europea per tal de sumar
esforços i no duplicar les actuacions. Per tant, acorden les següents
CLÀUSULES
1- Objectiu del conveni
L'objectiu d'aquest conveni és establir la col·laboració que es durà a terme entre el
Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona i el Centre Europe Direct
Girona de la Universitat de Girona
2- Responsables
Aquesta col·laboració serà responsabilitat per part de la de la Universitat de Girona,
pel Centre Europe Direct Girona, i, per part de la Diputació de Girona, la col·laboració
serà impulsada i coordinada per la diputada delegada de Programes Europeus, Sra.
Maria Àngels Planas i Crous.
3- Compromisos per part de la Universitat de Girona
El Centre Europe Direct Girona es compromet a fer difusió de les activitats i dels
documents elaborats pel Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona.
Al mateix temps, el Centre Europe Direct Girona ajudarà, en la mesura de les seves
possibilitats, al Servei de Programes Europeus en la recerca de socis europeus per a
la realització de projectes la convocatòria dels quals ho requereixi.
Així mateix es compromet a col·laborar en l’organització d’activitats conjuntes.
4- Compromisos per part de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona es compromet a fer difusió de les activitats que dugui a terme
el Centre Europe Direct Girona.
També es compromet a aportar experiència i coneixement en les activitats formatives i
d'intercanvi de bones pràctiques que el Centre pugui dur a terme, especialment en
totes aquelles activitats adreçades als ens locals de les comarques de Girona.
Així mateix es compromet a col·laborar en l’organització d’activitats conjuntes.
5- Ingressos/despeses
Aquest conveni no comporta el pagament de cap quantitat econòmica de cap de les
dues entitats a l'altra. Quan es portin a terme activitats d'organització compartida entre
les dues institucions, s'establirà, per mitjà d'un protocol específic addicional al present
conveni, la gestió de les activitats corresponents i el repartiment de costos en cas que
fos necessari.
6- Durada i modificació del conveni
Aquest conveni s’estableix pel període comprès entre el 8 de gener de 2018 i el 31 de
desembre de 2020, prorrogable per acord unànime de les parts per un període de fins
a quatre anys addicionals (sempre que en dit període la UdG continui acollint l’Europe
Direct), excepte que una de les parts presentés una sol·licitud de resolució formal, que
haurà de notificar-se amb una antelació de 3 mesos, a la data de finalització inicial del
conveni, o de les seves pròrrogues, en el seu cas.
El conveni es podrà modificar, per acord mutu, i amb prèvia sol·licitud d’una de les
dues parts.
7- Publicitat del conveni
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Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de
col·laboració interadministratiu s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de
Transparència de la Diputació de Girona.
8- Jurisdicció
Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin
sorgir en relació al desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no sigui
possible, les parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el
compliment d’aquest conveni als tribunals de Girona.
9- Entrada en vigor
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura pels
representants d’ambdues parts signatàries.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el
lloc i la data que s’assenyalen.
Girona, Per la Universitat de Girona, Joaquim Salvi i Mas, Rector; i per la Diputació de
Girona, Pere Vila i Fulcarà, President; Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari;”

Segon. 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.

Tercer. Traslladar el present acord a la Universitat de Girona.

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 15
de maig de 2018

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de maig
de 2018 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

2.1 JG965/000003/2018-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència;
Presidència (001): Aprovació del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament
de Figueres per a la construcció del Centre de protecció i adopció
d'animals de l'Alt Empordà (CN/3731) (exp. 2017/8168)

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà impulsa la construcció d’un Centre de protecció
i adopció d’animals de l’Alt Empordà, que tindrà la funció de centralitzar en una única
instal·lació els serveis de protecció i adopció d’animals, especialment gossos i gats,
que ara es venen prestant de forma individualitzada a cada municipi de la comarca.

El 14 de març de 2018, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà sol·licita un ajut per un
import de 300.000,00 euros, per a la construcció del Centre de protecció i adopció
d’animals a l’Alt Empordà, amb un pressupost de 830.324,97 euros.
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El Centre disposarà de les instal·lacions i els mitjans materials i humans per a tenir
cura de la recollida d’animals abandonats, el seu allotjament en condicions d’higiene i
confort animal i el servei d’adopció d’animals.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha fet arribar a la Diputació de Girona el  text
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Figueres per a la construcció del Centre de protecció i
adopció d’animals de l’Alt Empordà.

El conveni estableix que el cost total del projecte ascendeix a 830.324,97 euros (IVA
inclòs) i detalla les aportacions de les diferents institucions participants. Pel que fa a la
Diputació de Girona, l’aportació prevista és de 150.000,00 euros l’anualitat 2018 i una
segona aportació de 150.000,00 euros per a l’anualitat 2019.

Atès que la concessió d’aquest ajut comporta la satisfacció d’un interès públic, social i
econòmic ja que amb la construcció d’aquest Centre es permetrà donar un servei
global i centralitzat a tots els municipis de la comarca, que farà més eficient la dotació
de mitjans i recursos públics.

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 i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local preveuen l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics per part
de les Diputacions.

Atès el que estableix 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 el
que estableixen les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona.

D’acord amb els antecedents, l’informe del cap del Servei de Medi Ambient, l’informe i
la proposta del centre gestor, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per a la construcció del Centre
de protecció i adopció d’animals de l’Alt Empordà (CN/3731) (Exp. núm. 2017/8168).
La transcripció literal del qual és la següent:

“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i l'Ajuntament de Figueres per a la construcció del Centre de protecció i
adopció d'animals a l'Alt Empordà
I. PARTS QUE INTERVENEN
D'una part
L’II·lustríssim Senyor Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, amb NIF
P1700000A, actuant en nom i representació de l'esmentada institució, en virtut de les
facultats conferides per acord de Junta de Govern de --, assistit pel secretari, el Sr.
Jordi Batllori i Nouvilas.
D'una altra part,
L’Il·lustríssim Senyor Ferran Roquer i Padrosa, president del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret
Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre
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l’organització comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni
mitjançant acord de Ple de la Corporació de data 15 de juliol de 2015; i assistit pel
secretari, el senyor Francisco Luis Muñoz i Cameo.
De l'altra banda,
La Il·lustríssima Senyora Marta Felip i Torres, alcaldessa de l’Ajuntament de Figueres,
amb NIF P1707200J, en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1.a del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, i facultada mitjançant acord de Ple de la
Corporació en data 11 de gener de 2018; i assistida per la secretària de la Corporació,
la senyora Cristina Pou i Molinet.
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present Conveni de col·laboració.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consell Comarcal té previst construir un Centre de protecció i adopció d'animals a
l'Alt Empordà d'acord amb el projecte bàsic i executiu, redactat pels serveis tècnics
d’aquesta institució i aprovat pel plenari a la sessió de data 26 de setembre de 2017.
L'equipament s'emplaçarà en una finca propietat del CCAE situada en el terme
municipal de Pedret i Marzà que resulta idònia per aquests ús.
La Diputació de Girona té interès a cooperar en aquest projecte de construcció en
virtut de les competències que té atribuïdes legalment i en col·laborar econòmicament
en el seu finançament.
L'Ajuntament de Figueres també considera adient cooperar i col·laborar
econòmicament en la construcció de l'esmentat equipament, que donarà servei a tota
la comarca i, per tant, al municipi de Figueres.
La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic estableix el principi de
cooperació com un dels principis que ha de regir les relacions entre les diferents
Administracions Públiques, i al qual es pot donar compliment mitjançant la tècnica de
la utilització conjunta de mitjans materials, econòmics o personals.
En virtut de tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les parts subscriuen el
present Conveni de cooperació, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Subjectes
Els subjectes signants del present són els que figuren a l'expositiu primer d'aquest
document. Totes les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat
legal necessària per formalitzar el present Conveni de col·laboració.
Segon. Competència
2.1.-La competència de la Diputació de Girona en la signatura del present conveni es
fonamenta en l’article 36.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
2.2.- La competència de l'Ajuntament de Figueres en la signatura del present Conveni
es fonamenta en l'article 16.3 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals, que estableix els
ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts
adequades i amb prou capacitat.
2.3.- La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta en els
articles 28.1.d del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
Tercer. Objecte i resultats obtinguts per causa conveni
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El present Conveni de col·laboració té per objecte regular la cooperació de les parts
signatàries per a l'execució de la construcció del centre de protecció i adopció
d'animals a l'Alt Empordà, segons el Projecte bàsic i executiu redactat per l'arquitecta
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sra. Trini Bonaterra Batlle i aprovat pel Ple del
CCAE ala sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2017.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà serà el titular dels resultats obtinguts en
execució del present conveni.
Quart. Pressupost.
El pressupost general de l'actuació projectada importa la quantitat de 909.490,32 €,
dels quals 830.324,97 € corresponen el Pressupost Base de Licitació de les obres;
39.526,21 € corresponen als Honoraris de redacció del Projecte i Estudis previs;
33.879,61 € als Honoraris de Direcció de les Obres i Direcció d'execució de les obres;
4.234,95 € als Honoraris de Coordinació en matèria de Seguretat i Salut; i 1.524,58 €
al control de qualitat.
La construcció es farà d'acord amb el projecte executiu identificat al pacte tercer.
Cinquè. Pla de finançament
El CCAE s'ha fet càrrec fins la data i a fons perdut de la totalitat de les despeses de
redacció del projecte i estudis previs que es valoren en 39.526,21 €.
El CCAE finançarà i abonarà, també a fons perdut, la totalitat de les despeses per
honoraris de la Direcció de les obres; Direcció d'Execució de les Obres i Coordinació
de la Seguretat i Salut que es quantifiquen en 38.114,56 €.
El finançament de l'obra de construcció importa la quantitat de 830.324,97 € de les
obres (Pressupost Base de Licitació) i les aportacions, que inclouen la part
proporcional d'IVA vigent a la data de signatura del present Conveni, es practicaran de
conformitat amb el desglossament en euros i per anualitats, que es detalla tot seguit:

Total Any 2018 Any 2019
Cost  total del projecte 830.324,97 €
Consell Comarcal Alt Empordà 136.064,73 € 136.064,73 €
Ajuntaments   94.260,24 €   47.130,12 €   47.130,12 €
Ajuntament de Figueres 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €
Diputació de Girona 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €

El CCAE es farà càrrec de completar l'aportació dels municipis prevista en el quadre
anterior en el supòsit que aquesta finalment fos inferior a la prevista.
Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra
d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors
despeses per la realització dels projectes indicats degudament tramitades conforme a
la normativa de contractació, aquestes seran assumides per les entitats conveniades
en proporció a les respectives aportacions fixades. En el cas que es produeixi una
menor despesa es procedirà d’igual forma.
Sisè. Obligacions de les parts
Les parts es comprometen a fer les aportacions econòmiques que resulten del Pla de
finançament i, a més, al següent:
6.1 El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s’obliga a:
- Encarregar la Direcció facultativa de les obres; de la Direcció d'Execució de les
Obres i de la Coordinació de la Seguretat i Salut i fer-se càrrec del seu cost.
- Contractar i executar l'obra prevista en el projecte bàsic i executiu del Centre de
protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà, d'acord amb la normativa que regula la
contractació del sector públic.
- Obtenir les llicències d’obres i demès autoritzacions que siguin preceptives per a
l’execució de les obres i fer-se càrrec dels tributs que es meritin per aquestes.
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- Finançar, conjuntament amb la resta de signants, les obres previstes al projecte
bàsic i executiu, fins un import previst inicialment en 136.064,73 €, d'acord amb el Pla
de finançament previst al pacte cinquè, amb la salvetat continguda en l'últim incís de
l'esmentat pacte cinquè i llevat l'existència d'increments econòmics segons figura al
pacte setè.
- Córrer a càrrec de les despeses de reparacions, desperfectes i manteniment de tot
tipus.
- Subscriure les assegurances que es detallen a la clàusula dotzena.
- Destinar l’aportació total realitzada per l'Ajuntament de Figueres i la Diputació de
Girona al finançament de l’actuació anteriorment esmentada.
6.2 L'Ajuntament de Figueres s’obliga a:
- Finançar, conjuntament amb la resta de signants, l'obra prevista en el projecte bàsic
i executiu del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà fins un import
màxim de 300.000 €, d'acord amb el Pla de finançament previst al pacte cinquè, llevat
l'existència d'increments econòmics segons figura al pacte setè.
- Aportar la següent documentació:
- Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l'Ajuntament de Figueres
haurà d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis
pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació
de la despesa.
Aquesta documentació s'integrarà en l'expedient de contractació que aprovarà el
CCAE.
6.3 La Diputació de Girona s’obliga a:
- Finançar, conjuntament amb la resta de signants, l'obra prevista en el projecte bàsic
i executiu del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà fins un import
màxim de 300.000 €, d'acord amb el Pla de finançament previst al pacte cinquè, llevat
l'existència d'increments econòmics segons figura al pacte setè.
- Aportar la següent documentació:
- Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, la Diputació de Girona haurà
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis
pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord d’aprovació de la
despesa.
Aquesta documentació s'integrarà en l'expedient de contractació que aprovarà el
CCAE.
Setè. Increments econòmics
Els increments econòmics que es derivin de projectes modificats al projecte inicial,
revisió de preus, projectes complementaris, liquidacions i altres incidències seran
aprovats pel CCAE, prèvia audiència de la resta d'entitats signants del conveni.
Aquests increments seran assumits pels ens signants del present conveni amb els
mateixos percentatges que les aportacions inicials.
Aquests increments econòmics donaran lloc a la redacció d'una addenda al present
conveni, en el cas que comportin un increment de la inversió superior al 10% del
Pressupost Base de Licitació de les obres, recollit al pacte quart i cinquè. Si la inversió
fos igual o inferior al esmentat percentatge, només es requerirà l'autorització per
acord expresso entre les parts convenients en el present conveni, recollida en un Acta
subscrita a tal efecte per les mateixes.
Aquesta regulació dels increments econòmics ha de ser entesa sens perjudici dels
requisits que per a la modificació d'un contracte, resultin de la normativa que regula la
contractació del sector públic.
Vuitè. Règim de pagaments
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La Direcció facultativa de les obres, sobre la base de la relació valorada, expedirà la
corresponent certificació d'obres amb periodicitat mensual, en el termini dels 10 dies
següents al període que correspongui, al efectes previstos a l'article 232 del TRLCSP.
El CCAE aprovarà la certificació corresponent i la cursarà a la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Figueres, el quals faran efectiva la seva aportació al finançament de
les obres, contra la presentació de les certificacions per part del CCAE, en el termini
màxim de 20 dies naturals a comptar de la recepció de la certificació d'obra.
Novè. Legalització i recepció de les obres
El CCAE ha de legalitzar totes les instal·lacions davant els organismes competents,
especialment l’autorització ambiental que correspongui i es farà càrrec del pagament
dels tributs que es puguin meritar al respecte.
Una vegada finalitzada l’execució del contracte administratiu derivat d’aquest conveni i
completats els tràmits contractuals entre el CCAE i el contractista, el CCAE procedirà
a la recepció de les obres havent de ser comunicat a la resta de parts intervinents i
destinarà l’equipament a la prestació del servei de Centre de protecció i adopció
d'animals a l'Alt Empordà, que es prestarà de forma directa o indirecta, d’acord amb el
que disposa la legislació aplicable al respecte.
Desè. Comissió paritària
Per tal de dur a terme el seguiment de la construcció del Centre de protecció i adopció
d'animals a l'Alt Empordà es constituirà una comissió paritària, formada per un
representant de cadascuna de les parts intervinents, la qual establirà el programa
operatiu corresponent i que haurà d'estar constituïda abans de l'inici de les obres del
Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà.
Onzè. Publicitat
Les parts faran pública, difondran aquesta col·laboració i incorporaran la seva imatge
corporativa en els materials de difusió i accions publicitàries que es realitzin en el
marc d'aquest conveni.
Dotzè. Assegurances
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà haurà de subscriure una assegurança de tot risc
en la construcció i, finalitzada l’obra, haurà de subscriure una pòlissa d'assegurances
que cobreixi a tot risc l'immoble (continent) de danys per aigua, incendi, llamp,
explosió, fum, vent i similars. Haurà d'incloure, també, una pòlissa de responsabilitat
civil per danys derivats de l'estat de l'edificació.
Tretzè. Denúncia i resolució del Conveni
3.1. Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part
perjudicada optar pel compliment o la resolució del mateix.
3.2. Són també causes de resolució les següents:
a) L’acord unànime dels signants.
b) Pel compliment de les actuacions que han estat objecte del conveni.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels
signants.
L’extinció del conveni per aquest supòsit requereix la realització del requeriment
previst a l’apartat c de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.
f) Les reiterades deficiències en l'execució de l'obra.
g) La suspensió de l'obra per raons d'interès públic.
h) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis.
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La resolució del Conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix que la
part interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant l'altra part.
Si un cop transcorregut el termini de 3 mesos, no hi ha hagut resposta, es notificarà a
l'altra part la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La
desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs
contenciós administratiu.
En cas d'extinció anticipada del conveni, la Comissió paritària fixarà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, establirà un termini
improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s'haurà de procedir a la
liquidació dels compromisos econòmics adquirits, d'acord amb les regles que estableix
l'article 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Catorzè. Règim de modificació
El present Conveni podrà ser modificat totalment o parcial amb acord unànime de les
parts signants per tal d'assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves
necessitats. Aquestes modificacions hauran de constar per escrit, en forma de nou
conveni o en forma d’addenda de modificació de l’actual. Aquestes modificacions
seran decidides de comú acord per la Comissió paritària i s'hauran d'aprovar pels
respectius òrgans corporatius competents.
Quinzè. Vigència del Conveni
La vigència del present Conveni de col·laboració s’estén des del moment de la seva
signatura i finalitzarà amb l’aprovació de la liquidació del contracte d’execució de
l’obra.
Setzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon a l'ens executor
material de les actuacions.
Dissetè. Publicacions i Registre
L’acord i la còpia del Conveni s’han de trametre a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, d'acord amb l'article 309.1 del ROAS.
Les obligacions de publicitat establertes a l'article 14.2 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’han de fer efectives per
mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha
d’integrar en el Portal de Transparència.
Així mateix, i de conformitat amb l'art. 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present
conveni es publicarà en el DOGC, així com en el BOP de Girona.
L'entitat encarregada de trametre l’acord i la còpia del Conveni a la Direcció General
d’Administració Local i de fer efectives les obligacions de publicitat per mitjà del
Registre de convenis serà el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Divuitè. Naturalesa
Aquest conveni tindrà naturalesa administrativa i, per tant, correspon a la jurisdicció
contenciosa administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir de la
seva interpretació i compliment.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen.
Per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
Ferran Roquer i Padrosa. President – Francisco Luis Muñoz i Cameo. Secretari
Per part de l'Ajuntament de Figueres,
Marta Felip i Torres. Alcaldessa – Cristina Pou i Molinet. Secretària
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Per part de la Diputació de Girona,
Pere Vila i Fulcarà. President – Jordi Batllori i Nouvilas. Secretari”

Segon. Autoritzar i disposar la despesa pluriennal per un import de 300.000,00 euros
al Consell Comarcal de l’Alt Empordà (P6700008C), repartits en dues anualitats, 2018
i 2019, de 150.000,00 euros per a cadascuna amb càrrec a l'aplicació pressupostària
110/9430/76500 (Ajuts a consells comarcals per inversió Presidència). L’aportació del
2019 quedarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
de l’exercici 2019.

El conveni s’iniciarà amb la seva signatura i finalitzarà amb l’aprovació de la liquidació
del contracte d’execució de l’obra que s’estima sigui el 30 de novembre de 2019.

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

Quart. El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària i
d’acord amb el règim de pagaments que s’estableix al pacte vuitè del conveni. Les
certificacions que ha de presentar el Consell Comarcal de l’Alt Empordà hauran d’anar
acompanyades del compte justificatiu. Es permet la presentació de justificacions
parcials.

El termini màxim per a la justificació és el 30 de novembre de 2019 i aquest termini es
podrà prorrogar de forma expressa ja sigui d’ofici o prèvia sol·licitud formal del
beneficiari abans de la finalització d’aquest termini.

Cinquè. S’haurà de presentar la documentació que acrediti que s'ha fet constar el
suport econòmic de la Diputació de Girona en els actes, accions de publicitat o difusió
de l’actuació subvencionada.

Sisè. 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, així
com dels ajuts que s’obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o
participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de la subvenció per part de
la Diputació de Girona amb el finançament que tingui el beneficiari per aquesta
subvenció no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.

Setè. El beneficiari es compromet a complir amb el que determina l'article 23.4 de
l'Ordenança general de subvencions d'aquesta Diputació que estableix que en el cas
d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, el període
durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es va
concedir la subvenció, no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en
un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha
de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal
que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
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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. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment
de l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la consideració de finalista.
Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el
títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
correspondència amb la Disposició Addicional 14a. del mateix cos legal.

Novè. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d'incompliment de l’acord
de la Junta de Govern com dels pactes del conveni, així com en les supòsits previstos
a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, i a
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Desè. Designar la Presidència per a la signatura de l’esmentat conveni i de qualsevol
document que se'n derivi, a l’empara de la funció representativa que li atribueix
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa
concordant.

Onzè. Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos procedents.

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG965/000027/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1538)

Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Andreu Salou de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import
24.285,00 €, d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017,
expedient 2017/1538, pel concepte i l’import que es detallen.

Ajuntament Concepte Subvenció Canvi destí Nova
Subvenció

SAN
ANDREU
SALOU

Actuació
pavimentació Camí
de la Torre, fase 2

24.285,00
Actuació
pavimentació Camí de
la Torre, fase 2

4.688,75

Adequació accés
Església

19.052,72
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Total 24.285,00 23.741,47

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

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

4. JG965/000028/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria de
subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 2018 (exp.
2018/5125)

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén
col·laborar amb el finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions de
neteja de neu i altres motivades per situacions de nevades.

El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, estableix aquesta línia de subvencions amb
la finalitat de col·laborar econòmicament en el finançament de les despeses en béns
corrents i serveis directament motivades per situacions de nevades, i l’adquisició de
maquinària o instal·lacions per fer front a les mateixes situacions.

L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions municipals de neteja de neu que
es determinen en les bases específiques reguladores de subvencions per a
actuacions municipals per nevades, aprovades pel Ple de la Diputació el dia 21 de
març de 2017, i publicades al BOP núm. 60, de 27 de març de 2017; modificades pel
Ple de data 17 d’abril de 2018 i publicades per a la seva aprovació inicial al BOPG
núm. 80 de 24 d’abril de 2018.
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert a l'Ordenança
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan
competent per a la seva aprovació  és la Junta de Govern de la Diputació de Girona,
d’acord amb el que estableixen les Bases específiques reguladores.

Atesos els antecedents anteriors, la Junta de Govern, a proposta del diputat president
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions per a actuacions municipals per nevades any 2018, el text
de la qual es transcriu com segueix:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS MUNICIPALS PER
NEVADES, ANY 2018
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en l’àmbit
territorial de la Diputació, destinades al finançament de les despeses municipals de
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neteja de neu, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de
la Diputació en la sessió de 21 de març de 2017, modificades pel Ple de data 17
d’abril de 2018 i publicades per a la seva aprovació inicial al BOPG núm. 80 de 24
d’abril de 2018.
2.  Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 455.000,00 euros. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació:

Anualitat Aplicació Pressupostària Import en
euros

2018 400.9420.46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents
per nevades i glaçades 350.000,00

2018 400.9420.76208 Ajuts a ajuntaments per inversions
nevades i glaçades 105.000,00

Total 455.000,00

L'executivitat de l’aprovació de la convocatòria resta condicionada a l'aprovació
definitiva de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2018, aprovat inicialment en
el Ple del dia 15 de maig de 2018.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.
Donada l’excepcionalitat de les nevades de l’hivern 2017-2018 i amb la finalitat
d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en
les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com
a màxim 200.000,00 €, derivada de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia
addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit
prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la
convocatòria.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el
dia 29 de juny de 2018.
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible
a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i ha de complementar-se amb la
documentació que recull l’article 7 de les bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (plataforma EACAT),
han d’estar signades electrònicament per l’alcalde/essa, mitjançant signatura
electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
4. Àmbit temporal de les despeses subvencionables
Es subvencionaran despeses realitzades a partir de l’1 de novembre de 2017 i fins el
31 d’octubre de 2018.
5. Termini per justificar les actuacions
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 30 de novembre de 2018.
6. Termini de resolució i notificació

6.1 Termini de resolució



17
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada transcorregut el termini per resoldre sense que s’hagi adoptat resolució, els
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.

6.2 Termini de notificació
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la llei
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en
el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia
següent de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el
termini d’1 mes, a comptar des del dia següent de la notificació.
8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 455.000,00 €
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents:

Aplicació Pressupostària Import en euros
400.9420.46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents
nevades i glaçades 350.000,00

400.9420.76208 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades
i glaçades

105.000,00

Total 455.000,00

Tercer. L'executivitat de l’aprovació de la convocatòria resta condicionada a
l'aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2018, aprovat
inicialment en el Ple del dia 15 de maig de 2018, següent:

Aplicació pressupostària Alta

400/9420/46203
Ajuts a ajuntaments despeses corrents
nevades i glaçades 175.000,00 €

Quart. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a
l'execució del present acord, per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar, i
perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.

Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva
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publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos.

Sisè. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions
contra la modificació de les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals
hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.

En aquest punt s’absenta la diputada Maria Àngels Planas Crous.

5. JG965/000117/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Fundació Festival de Cinema de Girona per al finançament
de la 30a Edició del Festival de Cinema de Girona (exp. 2018/1651)

La Fundació Festival de Cinema de Girona, amb seu a Riudellots de la Selva, ha
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del projecte Festival de
Cinema de Girona i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1651).

El Festival de Cinema de Girona, amb una antiguitat de 30 anys és el més antic de
categoria “B” a Catalunya. Al llarg d’aquests anys el Festival ha desenvolupat una
trajectòria plena d’iniciatives que han anat teixint els objectius proposats, com ara, la
proliferació de festivals de categoria “B”, la plataforma de talent emergent, la
satisfacció del sector professional.... La marca (GFF) descriu el festival com a tal, la
seva activitat i la ciutat, de forma homologada a tot el món. La marca vesteix la ciutat i
el país d’un prestigi cultural, modern i progressista.

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

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

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

Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Festival de Cinema de Girona, amb seu a
Riudellots de la Selva, per al finançament del projecte Festival de Cinema de Girona,
que es detalla a continuació:
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Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/1651 Fundació Festival
de Cinema de
Girona_Riudellots
de la Selva

G17556747 Festival de Cinema
de Girona

Del 5 al 29 de
setembre de
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

35.000,00 € 35.000,00 € 10.000,00 € 28,57 % 35.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48011 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 31
d’octubre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que la Fundació Festival de Cinema 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.

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 28,57 %, 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 Festival de Cinema de Girona, ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 35.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
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a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del projecte Festival de Cinema de Girona.

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

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

Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. JG965/000116/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Fundació Privada Prudenci Bertrana per al finançament
dels Premis Literaris de Girona 2018 (exp. 2018/4462)

La Fundació Prudenci Bertrana, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per
al finançament dels Premis Literaris de Girona 2018 i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/4462).

La Fundació Prudenci Bertrana, és l’organitzadora dels Premis Literaris de Girona i
dels actes de la commemoració dels 50 anys del premi de novel·la Prudenci Bertrana.
L’entrega d’aquests premis ve acompanyada d’una conjunt d’activitats culturals que es
realitzen en dies anteriors sobre diversos aspectes de la literatura catalana.

Els Premis Literaris de Girona, inclouen el Premi de Novel·la Prudenci Bertrana, el
Premi de Poesia Miquel de Palol, el Premi d’Assaig Carles Rahola, el Premi de
Literatura Juvenil Ramon Muntaner, el Premi Cerverí per cançons i el Premi Lletra de
projectes digitals de literatura catalana. Els “Bertrana” com familiarment denominen
els Premis Literaris de Girona, són uns premis compromesos en la cultura i literatura
catalana, gestionats per una Fundació plural que ens garanteix la seva continuïtat i el
seu esperit.

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 premis i beques culturals. L’objectiu
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb
premis i beques culturals.

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

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, ,
per unanimitat, acorda:
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Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Privada Prudenci Bertrana, de Girona,
per al finançament de l’organització dels Premis Literaris de Girona 2018, que es
detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/4462 Fundació Privada
Prudenci Bertrana-
Girona

G17296518 Premis Literaris
de Girona 2018

Des de l’1 de
gener fins al 20
de setembre de
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

85.000,00 € 85.000,00 € 25.000,00 € 29,41 % 85.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48009 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 15 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.
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 d’aquest acord, de conformitat amb
el punt cinquè, es procedirà al pagament de DISSET MIL CINC-CENTS EUROS
(17.500,00 €), 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 la Fundació Privada Prudenci Bertrana, hagi presentat al Registre General de la
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que
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s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de SET MIL
CINC-CENTS EUROS, (7.500,00 €), corresponents al 30% restant.

Setè. Règim de justificació.
La Fundació Privada Prudenci Bertrana, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 85.000,00 € 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
dels Premis Literaris de Girona 2018.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

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

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 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 la Fundació Privada Prudenci Bertrana, 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
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subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Prudenci Bertrana de Girona.

7. JG965/000119/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a The Project Music Companys, SL, per al finançament del 56è
Festival de La Porta Ferrada (exp. 2018/4958)

The Project Music Company, SL, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament del projecte d’organització del Festival de la Porta
Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/4958).

El 56è Festival de la Porta Ferrada, presentarà enguany una programació que
continua apostant per la diversitat d’estils musicals: Jazz, Pop, Rock, Música Clàssica
i el seu tradicional contrapunt de la Dansa. Del 13 de juliol al 18 d’agost, artistes
internacionals i nacionals de primer nivell, donaran forma a una programació farcida
d’exclusives i presentacions de nous treballs, utilitzant la diversitat única d’espais que
la ciutat de Sant Feliu de Guíxols ofereix: Espai Port, Església del Monestir, Teatre
Narcís-Masferrer, Guíxols Arena i diversos carrers de Sant Feliu.

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

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

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

Primer. Concedir la subvenció a The Project Music Company, SL, amb seu a
Barcelona, per al finançament del projecte d’organització del Festival de la Porta
Ferrada, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/4958 The Project Music
Company,
SL_Barcelona

B65015075 Festival Porta
Ferrada

Juliol i agost de
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

1.693.399,00 € 790.650,00 € 38.000,00 € 4,80 % 790.650,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-VUIT MIL EUROS,
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47908 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 artística i els caixets
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 The Project Music Company, SL, accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.

Sisè. Quantia, finançament i pagament.



30
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 38.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 4,80 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
The Project Music Company, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 790.650,00 € corresponents a l’import de les despeses de contractació artística i
els caixets que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació al Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat)
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del Festival de la Porta Ferrada.
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 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 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 The Project Music Company, SL, presenti la documentació justificativa
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

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

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

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

b. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts,
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes
permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment
que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini
no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
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Desè. Obligacions del beneficiari. The Project Music Company, SL, té les obligacions
següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a The Project Music Company, SL, amb seu a
Barcelona.

8. JG965/000118/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per al finançament de la
VII Edició del a Fira Internacional de la Màgia_FIMAG (exp. 2018/5679)

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de la VII Fira Internacional de Màgia, (FIMAG) i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/5679).

La Fira Internacional de Màgia, FIMAG, que es realitza a Torroella de Montgrí, de
forma ininterrompuda des de l’any 2012, s’ha convertit al llarg de les seves sis
anteriors edicions en un punt de trobada de la màgia de Catalunya i del sud d’Europa.
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Per a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí és una fira d’interès estratègic. És, ara
mateix, la única fira de màgia que es porta a terme a les comarques gironines.

La 7a edició se celebrarà entre els dies 25 de maig i 3 de juny de 2018 amb l’aposta
de donar continuïtat al projecte i alhora fer un pas més fer per convertir-la en una Fira
estratègica pel sector de la màgia i les arts afins a Catalunya i al sud d’Europa.

FIMAG 2018 vol originar un punt de trobada entre el públic a partir de la màgia
professional. L’objectiu comú i més ambiciós de FIMAG és enfortir i incrementar el
coneixement entre el públic de la màgia i les arts afins; i també incrementar i crear
interès per a generar nous públics interessats en aquesta disciplina fins a aquest
moment considerada en certa manera residual entre les arts escèniques.

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 l’Ajuntament 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 de Cooperació Cultural, la Junta de Govern ,
per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per al
finançament de la VII Fira Internacional de Màgia, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/5679 Ajuntament de
Torroella de Montgrí

P1721200B VII Fira
Internacional de
Màgia (FIMAG)

Des del 25 de
maig fins al 3 de
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
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128.800,00 € 59.880,00 € 12.000,00 € 20,04 % 59.880,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS
(12.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46212 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 dels caixets dels espectacles, el
desplaçament, dietes i allotjament dels artistes, i les despeses de promoció i
publicitat, 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 14 de juliol de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament 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. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 12.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 20,04 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 59.880,00 € corresponents a l’import de les despeses dels caixets dels
espectacles, el desplaçament, les dietes i allotjament dels artistes i les
despeses de promoció i publicitat,  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;
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e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del VII Fira Internacional de Màgia, (FIMAG).

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

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de juliol de 2018.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt l’Ajuntament de 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.

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

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

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

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

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

Desè. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament 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) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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

L’Ajuntament de 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

9. JG965/000105/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Associació Musical Escampillem per al finançament del
Festival de Cultura Popular i Tradicional de Girona, "Undàrius" (exp.
2018/5135)

L’Associació Musical Escampillem, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del Festival de Cultura Popular i Tradicional de Girona, “Undàrius”,
i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/5135).

El Festival “Undàrius”, és el festival de cultura popular i tradicional de Girona que es
va començar a desenvolupar el 2002, dins la Universitat Catalana d’Estiu.
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L’Associació Escampillem enguany, volen consolidar el festival dins la programació de
la ciutat i establir les línies del 2019, moment en què volen presentar un gran festival
dedicat a la cultura popular, amb vocació europea.

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

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Musical Escampillem, de Girona, per al
finançament del Festival de Cultura Popular i Tradicional, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/5135 Associació Musical
Escampillem_Girona

G17544735 Festival
Undàrius

Del 28 de juny
a l’1 de juliol
de 2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

40.000,00 € 40.000,00 € 12.500,00 € 31,25 % 40.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL CINC-CENTS
EUROS (12.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48050 del
pressupost de la Diputació de Girona de 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 14 d’agost de 2018.

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 12.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 31,25 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
L’Associació Musical Escampillem ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 40.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 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 Undàrius de Girona.

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

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

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 28 de setembre de
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt l’Associació Musical Escampillem presenti la documentació justificativa
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert
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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 Musical Escampillem té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f. El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
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g. La bona fe.
h. El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència

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

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

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

10. JG965/000114/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a GIO Productions, SL per al finançament de les Temporada de
Concerts de la GIOrquestra (exp. 2018/4881)

GIO Productions, SL, amb seu a Tortellà, ha sol·licitat una subvenció nominativa per
al finançament de l’organització de la Temporada de Concerts de la GIOrquestra, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/4881).

La GIOrquestra, simfònica de les comarques gironines, és un projecte sorgit de la
iniciativa privada dels germans Marcel i Jaume Sabater. En els seus primers anys ha
consolidat el seu projecte de residència a l’Auditori de Girona, amb una programació
pròpia, al costat de solistes de primer nivell nacional i internacional. Va néixer amb la
missió d’acostar la música a cada vegada més gent i de tenir un compromís ferm per
ajudar a millorar la societat a través d’un projecte pedagògic i social molt important.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques;
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.
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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 GIO Productions, SL, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

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

Primer. Concedir la subvenció a GIO Productions, SL, amb seu a Tortellà, per al
finançament del projecte d’organització de la Temporada de Concerts de la
GIOrquestra, SL, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de l’activitat

2018/4881 GIO Productions,
SL_Tortellà

B55288351 Temporada de
concerts de la
GIOrquestra

Des de l’1 de
setembre de 2017 i
fins al 31 d’agost
de 2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

160.000,00 € 160.000,00 € 35.000,00 € 21,87 % 160.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-CINC MIL EUROS,
(35.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47924 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 de l’1 de
setembre de 2017 i fins al 28 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
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o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
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 la sol·licitud de la subvenció, es procedirà al pagament de
VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS, (24.500,00 €), 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 GIO Productions, SL, hagi presentat telemàticament al Registre General de la
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de DEU MIL
CINC-CENTS EUROS, (10.500,00 €), corresponents al 30% restant.

Setè. Règim de justificació.
GIO Productions, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
160.000,00 € 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 de la Temporada de Concerts de la GIOrquestra.
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
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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 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 GIO Productions, SL, presenti la documentació justificativa es procedirà
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.

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

Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

Desè. Obligacions del beneficiari. GIO Productions, SL, té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. JG965/000121/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a  la Universitat de Girona per al finançament de les activitats
del Projecte de formació ASFU_Seguim fent UdG (exp. 2018/5429)

La Universitat de Girona, ASFU Seguim fent UdG, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de les activitats de formació i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/5429).

L’ASFU Seguim fent UdG són una agrupació de la Universitat de Girona, formada pels
jubilats, PDI i PAS que estan fent activitats pels jubilats de la Universitat i que està
oberta a la ciutadania. Ofereix activitats de formació com: llenguatge musical, escacs,
pintura i aquarel·la, català, informàtica, fotografia...

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

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

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

Primer. Concedir la subvenció a la Universitat de Girona_ASFU, per al finançament de
les activitats de formació, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de l’activitat

2018/5429 Universitat de
Girona_ASFU

Q6750002E Activitats de
formació_Project
e ASFU

De novembre del
2017 a octubre de
2018
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Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 100 % 7.500,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL CINC-CENTS
EUROS, (7.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48008 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2018.

Tercer. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses 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 novembre de
2017 fins al 31 d’octubre de 2018.

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 7.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 100 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
La Universitat de Girona_ASFU ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
7.500 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



52
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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

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

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

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

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

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

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

12. JG965/000120/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a Multi_Art Produccions, SL, per al finançament del Black
Music Festival 2018 (exp. 2018/5329)

Multi-Art Produccions, SL, de Salt ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del Black Music Festival i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2018/5329).

El  Black Music Festival és un festival que va ser pioner a l’estat espanyol, en agrupar
les músiques d’arrels afro-americanes en un cicle temàtic, i que al llarg dels anys ha
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assolit un prestigi i una consideració fora de dubtes. Tot i ser un festival nascut a Salt,
des de fa uns anys la capitalitat de Girona juntament amb la incorporació d’altres
espais i poblacions de les comarques gironines com ara Fornells de la Selva, Bescanó
i aquest any també Torroella de Montgrí, el BMF és ja, indubtablement, un festival
associat a la marca Girona en el sentit més ampli del territori.

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.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a Multi-Art Produccions, SL, de Salt, per al finançament
del Black Music Festival, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/5329 Multi-Art
Produccions,
SL_Salt

B17704024 Black Music
Festival

De l’1 al 18 de
març de 2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

194.200,00 € 120.400,00 € 38.000,00 € 31,56 % 120.400,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-VUIT MIL EUROS,
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47900 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 i les de
promoció i publicitat que consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser
utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Multi Art Produccions, SL, de Salt, 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 38.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 31,56 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
Multi-Art Producccions, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
120.400,00 € corresponents a l’import de les despeses de contractació artística i les
de promoció i publicitat que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:

a) 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 Black Music Festival.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
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
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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 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 Multi-Art Produccions, SL, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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
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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. Multi-Art Produccions, SL, té les obligacions
següents:

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a Multi-Art Produccions, SL, de Salt.

13. JG965/000115/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
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nominativa a l'Associació Cultural Cinètica + per al finançament del
Festival Tempo Sota les Estrelles (exp. 2018/4512)

L’Associació Cultural Cinètica+, amb seu a Girona, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament del Festival Tempo Sota les Estrelles, a Girona, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2018/4512).

El festival Tempo Sota les Estrelles compleix 10 anys omplint de música i gastronomia
les nits d’estiu de Girona esdevenint tot un referent cultural de la ciutat. Es creen 3
espais amb personalitat pròpia al cor del Barri Vell: l’Auditori Tempo a la Plaça dels
Jurats, amb un cicle musical soul, jazz i pop de primera categoria gràcies a artistes
nacionals i internacionals; el Village Tempo al Passeig Arqueològic, amb la millor
gastronomia local i nits temàtiques de tallers i concerts gratuïts; i la Terrassa Tempo,
un nou espai privat per a grups que gaudeixen d’un sopar amb vistes privilegiades a
l’escenari.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques;
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.

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 Cinètica+, 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 Cinètica+, amb seu a Girona, per
al finançament del projecte d’organització del Festival Tempo Sota les Estrelles, que
es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de l’activitat

2018/4512 Associació Cultural
Cinètica+_Girona

G55129860 Festival Tempo
Sota les Estrelles

Des de l’1 de
gener fins al 12
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d’agost de 2018
Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

96.308,00 € 96.308,00 € 12.000,00 € 12,46 % 96.308,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS,
(12.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48021 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 de l’1 de
gener fins al 15 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.
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 la sol·licitud de la subvenció, es procedirà al pagament de VUIT
MIL QUATRE-CENTS EUROS, (8.400,00 €), 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 Cultural Cinètica+, 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 TRES MIL
SIS-CENTS EUROS, (3.600,00 €), corresponents al 30% restant.

Setè. Règim de justificació.
L’Associació Cultural Cinètica+, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
96.308,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del festival Tempo Sota les Estrelles.
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 l’Associació Cultural Cinètica+, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. JG965/000033/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de
data 16-05-2018, relatiu a l'aprovació de la convocatòria, en règim de
concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a
inversions en habitatges destinats a polítiques socials (exp. 2018/991)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el Decret de Presidència de data 16 de
maig de 2018, relativa a l’aprovació de la convocatòria, en règim de concurrència
competitiva, per a la concessió de subvencions per a inversions en habitatges
destinats a polítiques socials (exp. 2018/4213)

Vist el Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, que estableix les subvencions als
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials.
Vistes les bases reguladores de subvencions per a actuacions d’inversions en
habitatges de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials d’habitatge,
aprovades inicialment pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 17 d’abril de
2018 i publicades al BOP número 82, de 27 d’abril de 2018.
Vist que el centre gestor informa favorablement la convocatòria de subvencions als
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials.
Vista la documentació presentada i de conformitat amb les atribucions que la vigent
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art.34 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases del règim local):
RESOLC
PRIMER. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques
socials, el text de la qual es transcriu com segueix:
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A INVERSIONS
EN HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS
1. Objecte i finalitat
L’Objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim
de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la
Diputació de Girona, per finançar actuacions per a inversions en habitatges destinats
a polítiques socials, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel
Ple de la Diputació en la sessió de 17 d’abril de 2018 i publicades al BOP núm. 82, de
27 d’abril de 2018.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 300.000,00 euros. El crèdit
pressupostari va amb càrrec a l’aplicació pressupostària i import següent:

Aplicació pressupostària Import en euros
403.1521.76200 Ajuts a ajuntaments per inversió
Habitatge 300.000,00
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Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar
subvencions amb un import més elevat, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una
quantitat addicional de com a màxim 100.000,00 €, derivada d’una modificació de
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de
disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de les
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
3. Termini de presentació de sol·licituds
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, amb un màxim de
5 habitatges.
Les sol·licituds es podran presentar des del 21 de maig fins al 6 de juliol de 2018.
Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el model normalitzat disponible al web
de la Diputació de Girona
(http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/inversió_habitatge_2018), i s’han
d’acompanyar de la documentació que recull l’article 8 de les bases reguladores.
La sol·licitud s'haurà de signar mitjançant signatura electrònica amb un certificat vàlid,
emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya. Les sol·licituds i la documentació adjunta s’hauran de presentar
telemàticament per mitjà de la plataforma EACAT.
4. Quantia subvenció
L’import màxim de la subvenció serà de 10.000 € per a cada habitatge de propietat
municipal i de 7.000 € per a cada habitatge cedit. El mínim en ambdós casos serà de
2.500 €.
5. Termini per justificar les actuacions
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 15 d’abril de 2019.
6. Termini de resolució i notificació
6.1 Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos a comptar de la
finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest
termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
6.2 Termini de notificació
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent de la notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.
8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació de Girona i al
lloc web corporatiu, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de
la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província
de Girona.”
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2018 per un import de
300.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 403/1521/76200 d’Ajuts a
ajuntaments per inversió Habitatge.
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TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Junta de Govern de
la Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos.
CINQUÈ. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin
al·legacions contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi
de comportar un canvi en les seves determinacions.
SISÈ. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.

Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Promoció Econòmica Administració i Hisenda ratifica l’esmentada
resolució més amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal com ha estat
redactada.

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES

15. JG965/000025/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club
Esportiu Cerdanya Pirineus per la 7ªedició Ultra Cerdanya (exp. 2018/4314)

L'entitat Club Esportiu Cerdanya Pirineus, de Prullans, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la 7ªedició Ultra Cerdanya i s’ha instruït l'expedient
2018/4314.

El Club Esportiu Cerdanya Pirineus, té com a objectiu principal l’organització de la
Ultra Cerdanya.

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 Esportiu Cerdanya Pirineus.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Club Esportiu Cerdanya Pirineus, de Prullans, 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

2018/4314 Club Esportiu Cerdanya Pirineus G25803784

Objecte de la subvenció Naturalesa

7ªedició Ultra Cerdanya corrent

Cost
de l’objecte de la subvenció €

Import de la
subvenció €

Import a
justificar €

% de
finançament

29.700,00 6.000,00 29.700,00 20,20%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 6.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48027 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 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’octubre de 2018, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 29.700,00€
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la
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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.

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.

Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Afectació dels béns.
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre
públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa modificar el
fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que
correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.

Vuitè. Pagament
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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;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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

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

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

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

Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar  totalment o parcial les subvencions, amb
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de
demora corresponent, en els supòsits següents:

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

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

El centre gestor de d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissetè. Normes supletòries
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 Esportiu Cerdanya Pirineus.

16. JG965/000024/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la
Fundació Esportiva Camprodon per les activitats anuals (exp. 2018/2190)

La Fundació Esportiva Camprodon, de Camprodon, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de les activitats anuals i s’ha instruït l'expedient
2018/2190.
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La Fundació Esportiva Camprodon, té com a objectiu principal el foment de l’esport
entre nois i noies de fins a 18 anys.

El Ple de la Diputació de Girona de 21 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el
pressupost general de 2018, dins del qual es preveu que el servei d'Esports atorgarà
una subvenció nominativa a la Fundació Esportiva Camprodon.

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

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, i la fiscalització realitzada
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció següent:

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2018/2190 Fundació Esportiva Camprodon G55255640

Objecte de la subvenció Naturalesa

activitats anuals corrent

Cost
de l’objecte de la subvenció €

Import de la
subvenció €

Import a
justificar €

% de finançament

100.000,00 6.000,00 100.000,00 6,00%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 6.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48022 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 setembre de 2017 i
finalitza el 30 de juny de 2018.
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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’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 100.000,00€
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació
d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha de contenir la informació següent:

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer
d’aquest acord.

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.

Tan bon punt el beneficiari, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen a l’article 22 de l’Ordenança general de
subvencions.
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Setè. Afectació dels béns.
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció per un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre
públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa modificar el
fi concret per al qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que
correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.

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

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

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

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

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

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

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

Desè. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari, té les obligacions següents:
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) 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.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin

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

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

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

Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Fundació Esportiva Camprodon.

17. JG965/000023/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions per al
finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a
les comarques gironines (exp. 2018/399)

Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de desembre de 2017, publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 4 de 5 de gener de 2018.

Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, en
el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada
per Junta de Govern en la sessió de 6 de febrer de 2018, i publicada al BOPG número
36 de 20 de febrer de 2018.

D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d’Esports, per unanimitat, acorda:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per al finançament  de
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines,
d’import total 1.937.500,00 €, d’acord amb el detall següent:

subprogram
a

Aplicació
pressupostària

Crèdits inicials (en
€)

Crèdits finals (en
€)

Diferència (en
€)

A1 520.3410.46200 330.000,00 305.167,55 -24.832,45
A2 520.3410.46201 30.000,00 55.494,31 25.494,31
A3 520.3410.76200 500.000,00 498.483,38 -1.516,62
A4 520.3410.76202 112.500,00 112.000,00 -500,00
B1 520.3410.48003 200.000,00 200.000,00 0,00
B2 520.3410.48005 330.000,00 300.000,00 -30.000,00

520.3410.47900 10.000,00 40.000,00 30.000,00
B3 520.3410.48006 70.000,00 77.750,00 7.750,00
B4 520.3410.48006 55.000,00 49.304,76 -5.695,24
Programa D 520.3410.48002 100.000,00 100.000,00 0,00
Programa C 520.3410.48007 200.000,00 199.300,00 -700,00

Total 1.937.500,00 1.937.500,00 0,00

Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria:

Aplicació
pressupostària

Reajustament (en
€)
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520.3410.46200 -24.832,45
520.3410.46201 25.494,31
520.3410.76200 -1.516,62
520.3410.76202 -500,00
520.3410.48003 0,00
520.3410.48005 -30.000,00
520.3410.47900 30.000,00
520.3410.48006 7.750,00
520.3410.48006 -5.695,24
520.3410.48002 0,00
520.3410.48007 -700,00

Total -0,00

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

Quart. Concedir als ajuntaments que consten a l'annex I, II, III i IV que s'adjunta a la
proposta i s'integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del
subprograma A1, A2, A3 i A4 de suport als ajuntament de la demarcació de Girona,
les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que
s'indica.

Cinquè. Concedir a les entitats que consten a l’annex V, VI, VII i VIII que s’adjunta a la
proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del
subprograma B1, B2, B3 i B4 de suport a les entitats de la demarcació de Girona, les
quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que
s’indica.

Sisè. Concedir als ajuntaments, centres educatius o les seves associacions escolars
que consten a l’annex IX que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots
els efectes legals, en el marc del programa D del neda a l’escola, les quantitats que
s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa corresponent amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que s’indica.

Setè. Desestimar les sol·licituds que consten en l’annex II fins l’annex IX que s’adjunta
a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del
subprograma A2, A3, A4,B1, B2, B3, B4 i programa D.

Vuitè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del pressupost
de 2018 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:

Subprograma A1: 305.167,55€ aplicació pressupostària 520/3410/46200
Subprograma A2: 55.494,31€ aplicació pressupostària 520/3410/46201
Subprograma A3; 498.483,38€ aplicació pressupostària 520/3410/76200
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Subprograma A4: 112.000,00€ aplicació pressupostària 520/3410/76202
Subprograma B1: 193.574,47€ aplicació pressupostària 520/3410/48003
Subprograma B2: 280,000,00€ aplicació pressupostària 520/3410/48005
Subprograma B2: 40.000,00€ aplicació pressupostària 520/3410/47900
Subprograma B3: 77.750,00€ aplicació pressupostària 520/3410/48006
Subprograma B4: 48.495,00 aplicació pressupostària 520/3410/48006
Programa D: 96.522,50 aplicació pressupostària 520/3410/48002

Novè. Anul·lar els següents sobrants de la convocatòria segons els imports que es
detallen:

subprogram
a

Aplicació
pressupostària

Crèdits
redistribuïts(en €)

Crèdits finals
disposats (en €)

Diferència
(en €)

A1 520.3410.46200 305.167,55 305.167,55 0,00
A2 520.3410.46201 55.494,31 55.494,31 0,00
A3 520.3410.76200 498.483,38 498.483,38 0,00
A4 520.3410.76202 112.000,00 112.000,00 0,00
B1 520.3410.48003 200.000,00 193.574,47 6.425,53
B2 520.3410.48005 300.000,00 280.000,00 20.000,00

520.3410.47900 40.000,00 40.000,00 ,00
B3 520.3410.48006 77.750,00 77.750,00 0,00
B4 520.3410.48006 49.304,76 48.495,00 809,76
Programa D 520.3410.48002 100.000,00 96.522,50 3.477,50
Programa C 520.3410.48007 199.300,00 199.300,00 0,00

Total 1.937.500,00 1.906.787,21 30.712,79

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

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.

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

Dotzè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i una
memòria de la realització de l’actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau
d’execució, juntament amb recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza
el suport de la Diputació de Girona, dins dels TERMINIS que finalitzen:

-Subprograma A1 fins el 30/9/18
-Subprograma A2 fins el 31/10/2018
-Subprograma A3 i A4 fins el 30/11/2018
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-Subprograma B1 i B2 fins el 30/07/2018
-Subprograma B3 i B4 fins el 31/10/2018
-Programa D fins el 15/07/2018

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

Catorzè. Notificar aquest acord als beneficiaris.

18. JG965/000003/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Promoció Econòmica (015): Aprovar la modificació del tant per cent de
finançament de la subvenció concedida a L'Ajuntament de Ribes de Freser
per dur a terme projecte "implementació senderisme Vall de Ribes" (exp.
2018/1100)

L’Ajuntament de Ribes de Freser,  en data 5 de febrer de 2018 va sol·licitar subvenció
de concessió directa per a la implementació del senderisme a la Vall de Ribes.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de data 20 de
març de 2018, va acordar la concessió de la mateixa en els següents termes:

Núm. expedient 2018/1100
Sol·licitant Ajuntament de Ribes de Freser
NIF P1715400F
Objecte de la sol·licitud Implementació del senderisme a la Vall de Ribes
Període execució: Març - setembre 2018
Import sol·licitat 20.000 €
Total despesa elegible a
justificar

20.000 €

Subvenció concedida 20.000 €
% finançament 43,635 %
Partida pressupostària 220 4300 46202 “Altres ajuts ajuntaments Promoció

Econòmica-Diplab”
Termini per justificar 15 de novembre de 2018

En data 7 de maig de 2018, amb RE 1-2018-008844-2, l’Ajuntament de Ribes de
Freser sol·licita la modificació del % d’atorgament de la sol·licitud donat que en la
petició inicial es va presentar un pressupost amb unes actuacions que amb
posterioritat a la petició es varen incloure en un programa comarcal presentat al
FEDER 2014-20.

Vist que el consell comarcal va obtenir l’ajut FEDER esmentat, la despesa de
l’ajuntament vinculada al consell no es pot imputar a la sol·licitud presentada a la
Diputació.

Es per aquest motiu i tenint en compte que les tasques de desbrossament,
maquetació, adequació i impressió les continua assumint l’ajuntament, aquest
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sol·licita a la Diputació la modificació del percentatge d’atorgament, mantenint la
quantitat inicial concedida.

Vist que es donen les circumstàncies contemplades en el punt 12 de la resolució
preveu la que 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.

Vist l'informe favorable de la cap del Servei, vista la proposta del diputat delegat del
Servei de Promoció Econòmica-Diplab, la Junta de Govern , per unanimitat, acorda:

Primer. Modificar el tant per cent de finançament en un 66,740% que representa la
subvenció concedida de 20000 euros sobre a la despesa elegible a justificar de
29966,95 euros. D’acord amb les dades següents: 

Núm. expedient 2018/1100
Sol·licitant Ajuntament de Ribes de Freser
NIF P1715400F
Objecte de la sol·licitud Implementació del senderisme a la Vall de Ribes
Període execució: Març - setembre 2018
Import sol·licitat 20.000,00 €
Total despesa elegible a
justificar

29,966.95 €

Subvenció concedida 20.000,00 €
% finançament 66,740 %
Partida pressupostària 220 4300 46202 “Altres ajuts ajuntaments Promoció

Econòmica-Diplab”
Termini per justificar 15 de novembre de 2018

Segon. Notificar aquest acord al beneficiari establert al punt primer d’aquest acord.

19. JG965/000017/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Subvenció nominativa per al Patronat
de l'Escola Politècnica Superior de la UdG amb NIF G17241506, per al
finançament del director tècnic del Patronat per al desenvolupament del
programa de transferència de tecnologia (exp 2018/5607)

El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona va incorporar
el 2014, gràcies al suport de la Diputació de Girona i el Consell Social de la Universitat
de Girona, un promotor. Aquesta era una figura demandada per part de varis
membres del Patronat i del propi consell executiu amb l’objectiu de dinamitzar d’una
forma professional la relació universitat‐ empresa, focalitzada en l’entorn de l’Escola
Politècnica de la UdG i orientada principalment a la transferència de tecnologia, però
amb obertura a altres necessitats que poguessin sorgir en tractar-se d’una figura de
nova creació.

El punt 13 de l’art 1er de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, modifica l’art. 36.1d) de la Llei 7/1985, de 2
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d’abril, reguladora de les bases de Règim local, concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Patronat, de conformitat amb el 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 de la cap del centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab, la
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció següent:

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2018/5607 Patronat Escola Politècnica UdG G17241506

Objecte subvenció Naturalesa

Despeses associades a la contractació del director tècnic Corrent

Cost
objecte de la subvenció €

Import subvenció € % de finançament

69.083,88 € 22.850,00 € 33,076 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 22.850,00 € euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 220 4300 48003 del pressupost de la Diputació de Girona
de l’exercici 2018.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La concessió de la subvenció que 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 és de l’1 de gener fins al 31 de
desembre 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
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que el Patronat 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. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, abans de l’1 de març de 2019, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per l’import de 69.083,88,00 € corresponent a les despeses
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació de:

Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació dins de les subvencions nominatives, 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 com estableix el punt vuitè 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).

En cas d’entitats privades, quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior
a les quanties establertes per la legislació vigent en matèria de contractació pública
pel que fa al contracte menor (18.000 € sense iva), el beneficiari haurà de sol·licitar
com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació
del compromís, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el
mercat suficient número d’entitats que els realitzen, prestin o subministrin, o tret que
la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que s’ha previst en la
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.

En 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
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.
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En el moment en què el beneficiari presenti la documentació justificativa se’n farà la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb el que estableix aquest acord,
es pot requerir que s’esmenin els defectes que se li indiquin en el termini de 10 dies, o
bé, que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho
fa, es considera incomplerta l’obligació de la justificació, amb les conseqüències que
es determinen a l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions.

Setè. Pagament
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable de la cap del Centre
Gestor.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària.

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

En els materials de difusió de les activitats de l’entitat hi haurà de constar el logotip de
la Diputació de Girona, així com també en la pàgina web.

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 compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.

b) Si no n’és possible el compliment perquè s’han desenvolupat les activitats
afectades per aquestes mesures, l’òrgan concedent pot establir mesures
alternatives, sempre que 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’acte corresponent, i se l’ha
d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

Novè. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i 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



85
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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

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

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

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

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. En aquest
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveu aquest acord
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab 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 acords corresponents.

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 regeix pel que estableix el 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 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. 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 no se’n podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta 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 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 dels seus càrrecs
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comporta 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 s’hagi previst en aquest acord hi és 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.

Dissetè. Notificar aquest acord al Patronat Escola Politècnica UdG.
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20. Proposicions urgents

No n’hi ha.

21. Precs i preguntes

No se’n formula cap.

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

__________________________________________________________________

EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL

Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas


		2018-06-26T13:34:03+0200
	firmadoc
	CPISR-1 C Jordi Batllori i Nouvilas


		2018-06-26T13:47:38+0200
	firmadoc
	CPISR-1 C Pere Vila i Fulcarà




