
1
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 966

Número:966 
Caràcter: Ordinària
Data: 5 de juny de 2018
Hora d’inici: 10.10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/5994

Hi assisteixen

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

Han excusat la seva absència

Sr. Pere Vila i Fulcarà  President

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 Diputat
Sr. Juan José Serrán i Báez Cap de Gabinet de Presidència

Ordre del dia
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 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

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG966/000103/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Augment de convocatòria de subvencions
per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines 
(exp. 2018/331)

4. JG966/000125/2018-PPCICNTEB; Proposta del President de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar;  Proposta de
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura (exp. 2018/358)

5. JG966/000126/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per
al finançament de la Setmana de la Rumba Catalana_Rumbesca 2018 (exp.
2018/609).

6. JG966/000027/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Associació
d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà per al servei de prevenció
d'incendis forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus durant la
campanya 2018 (exp. 2018/5886)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

7. JG966/000026/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Esmena d'error de l'acord de Junta de Govern del
dia 3 de maig de 2018, relatiu a la subvenció nominativa al Grup Excursionista i
Esportiu Gironí (GEIEG) per les activitats esportives temporada 2017-2018 (exp.
2018/3263)

8. Proposicions urgents

9. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

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

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de maig
del 2018, prèviament lliurada als assistents.

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

3. JG966/000103/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Augment de convocatòria de
subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les
comarques gironines (exp. 2018/331)

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 20 d’octubre de 2015,
va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al
foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines.

En el Ple de 15 de novembre de 2016 es va aprovar l’esmena de les bases, que es
van publicar, de forma inicial, al BOP núm. 225, de 24 de novembre de 2016 i
definitiva al BOP núm. 8, de 12 de gener de 2017.

La convocatòria pública de les subvencions es va aprovar per Junta de Govern, en la
sessió de 6 de febrer de 2017 (2018/331) i es van publicar al BOP núm. 30, de 12 de
febrer de 2018. El període per presentar les sol·licituds començava l’endemà de la
publicació de la convocatòria al BOP i finalitzava el dia 12 de març de 2018.

El punt 2 de la convocatòria preveia la possibilitat d’incrementar-la amb una quantia
addicional, derivada de l’augment de crèdits previstos inicialment a conseqüència de
la incorporació de la subvenció directa de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura
(OSIC) a la Diputació de Girona.

En data 6 de març de 2018 i registre de sortida de la Diputació de Girona núm.
2-2018-004217-2, es va fer l’enviament a l’OSIC de la sol·licitud de subvenció exclosa
de concurrència pública per al finançament de la Xarxa Territorial de les comarques
de Girona.

El Consell d’administració de l’OSIC de 27 d’abril de 2018 ha aprovat la concessió de
la subvenció exclosa de concurrència pública de CENT SETANTA-UN MIL EUROS
(171.000,00 €), notificació amb núm. registre entrada 1-2018-008376-2.

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

Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 171.000,00 € a les aplicacions
pressupostaries 500/3330/46200 i 500/3330/48000.

Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions per al foment de projectes culturals
als museus de les comarques gironines  per import total d’ampliació de CENT
SETANTA-UN MIL EUROS (171.000,00 €) d’acord amb el detall següent, i autoritzar
la despesa addicional a la corresponent aplicació pressupostària:

Crèdits inicials Augment de Crèdits finals (€)
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convocatòria (€)

500/3330/46200 135.000,00 € 158.848,48 € 293.848,48 €

500/3330/48000 135.000,00 € 12.151,52 € 147.151,52 €

TOTAL: 270.000,00 € 171.000,00 € 441.000,00 €

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

Quart. Disposar la despesa per l’import global de 441.000,00 €, concedir en ferm les
sol·licituds que es relacionen tot seguit i lliurar el primer pagament del 80% en
aplicació de la base 13 de les específiques reguladores:

EXPEDIENT MUSEU Tercer/NIF SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBV FINAL 1r pagament

2018/2284
Ecomuseu-Farinera de
Castelló d'Empúries

Ecomuseu-Farinera de Castelló
d ' E m p ú r i e s
P1700069F 35.000,00 € 50,75 24.930,66 € 19.944,53 €

2018/2528
Museu Arqueològic de
Banyoles

Ajuntament de Banyoles
P1701600G 35.000,00 € 46 22.761,04 € 18.208,83 €

2018/2532 Museu Darder
Ajuntament de Banyoles
P1701600G 33.046,40 € 44,25 20.735,87 € 16.588,69 €

2018/2321 Museu de la Garrotxa
I C C O                             
P1700038A 35.000,00 € 52,25 25.615,80 € 20.492,64 €

2018/2491
Museu de la
Mediterrània

Museu de la Mediterrània
Q1700569E 35.000,00 € 54,25 26.529,32 € 21.223,46 €

2018/2432 Museu de la Pesca Museu de la Pesca G17752635 35.000,00 € 54,75 26.757,71 € 21.406,16 €

2018/2066
Museu de l'Anxova i
de la Sal

ADET                                        
P1700068H 35.000,00 € 41,25 20.591,42 € 16.473,14 €

2018/2424 Museu de l'Empordà
Ajuntament de Figueres
P1707200J 35.000,00 € 55,25 26.986,09 € 21.588,87 €

2018/1699

Museu del Cinema -
Col·lecció Tomàs
Mallol

Museu del Cinema - Col·lecció
Tomàs Mallol G17423583 35.000,00 € 48,25 23.788,75 € 19.031,00 €

2018/2386
Museu del Joguet de
Catalunya Museu del Joguet G17535717 35.000,00 € 54 26.415,13 € 21.132,11 €

2018/1786 Museu del Mar
Ajuntament de Lloret de Mar
P1710200E 35.000,00 € 52,25 25.615,80 € 20.492,64 €

2018/2325
Museu del Suro de
Palafrugell Museu del Suro P6712404J 35.000,00 € 52,75 25.844,18 € 20.675,35 €

2018/2521 Museu dels Sants Museu dels Sants G17825951 35.000,00 € 45 22.304,28 € 17.843,42 €

2018/2422
Museu d'Història de la
Ciutat de Girona

Ajuntament de Girona
P1708500B 34.500,00 € 42,25 20.747,50 € 16.598,00 €

2018/2555
Museu de Sant Feliu
de Guíxols

Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols P1717000B 25.000,00 € 46,75 16.502,58 € 13.202,06 €

2018/2526
Museu Etnogràfic de
Ripoll

Ajuntament de Ripoll
P1715600A 28.000,00 € 36,75 14.828,80 € 11.863,04 €

2018/2309
Museu Etnològic del
Montseny. La Gabella

Ajuntament Arbúcies
P1700900B 35.000,00 € 51,25 25.159,04 € 20.127,23 €

2018/2487
Museu municipal de
Llívia Ajuntament de Llívia P1710100G 7.806,11 € 29,75 3.421,01 € 2.736,81 €

2018/2497
Museu Municipal
Josep Aragay

Ajuntament de Breda
P1703000H 6.725,56 € 31 3.057,17 € 2.445,74 €
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2018/2314 Patronat El Call Patronat el Call P6708502G 35.000,00 € 33,5 17.051,52 € 13.641,21 €

2018/2290 Terracotta Museu
Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà Q1700639F 30.000,00 € 47 19.900,97 € 15.920,78 €

2018/1968 Tresor de la catedral
Capítol de la Catedral de Girona
R1700103C 3.531,16 € 27,75 1.455,36 € 1.164,29 €

TOTAL 441.000,00 € 352.800,00 €

Cinquè. Acceptació de la subvenció. D’acord a l’article 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 en el termini d’un mes, a comptar des de la
notificació d’aquest acord.

Sisè. Justificació. Establir com a data límit del termini de justificació de la subvenció
concedida el 30 de novembre de 2018, tal i com s’estableix en el punt tretzè de les
bases específiques.

Setè. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten en el segon punt
d’aquest acord.

4. JG966/000125/2018-PPCICNTEB; Proposta del President de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar;  Proposta
de resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics
per a la cultura (exp. 2018/358)

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 24 de gener de 2017,
va aprovar les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions
adreçades a la creació de públics per a la cultura, les quals es van publicar amb
caràcter definitiu al BOP núm. 54, del 17 de març de 2017.

La convocatòria pública de presentació de sol·licituds es va aprovar per Junta de
Govern, en la sessió de 30 de gener de 2018 i es va publicar al BOP núm. 28, de 8 de
febrer de 2018. El període per presentar les sol·licituds començava l’endemà de la
publicació de la convocatòria al BOP i finalitzava el dia 23 de març de 2018.

A l’apartat 2) de la convocatòria es preveia la possibilitat que en l’acord de la resolució
es poguessin redistribuir les dotacions pressupostàries en funció de les sol·licituds
rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia.

Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Qualificadora ha
elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds presentades, les
puntuacions obtingudes, els pressupostos presentats i els crèdits pressupostaris
previstos.

Atesos els antecedents anteriors i vist l'informe de la cap del centre gestor de
Cooperació Cultural, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Modificar les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el crèdit de la
convocatòria, incorporant les següents aplicacions:
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CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE

500/3340/44000 Ajuts a Entitats públiques empresarials

500/3340/46700 Ajuts a Consorcis Cooperació Cultural

Segon. Redistribuir definitivament els crèdits pressupostaris de la convocatòria per a
la creació de públics per a la cultura en l’anualitat de 2018, de la manera que es
detalla tot seguit:

C O N S I G N A C I Ó
PRESSUPOSTÀRIA

CONCEPTE CRÈDIT INICIAL
(€)

CRÈDIT FINAL
(€)

DIFERÈNCIA (€)

500/3340/46202 Ajuts a Ajuntaments Cooperació
Cultural

90.000,00€ 68.363,85€ - 21.636,15€

500/3340/47902 Ajuts a Indústries Culturals 30.000,00€ 60.630,46€ 30.630,46€

500/3340/48000 Ajuts de Cooperació Cultural entitats
culturals

180.000,00€ 158.470,94€ -21.529,06€

500/3340/44000 Ajuts a Entitats públiques empresarials 0,00 € 4.311,30 € 4.311,30€

500/3340/46700 Ajuts a Consorcis Cooperació Cultural 0,00 € 8.223,45 € 8.223,45€

IMPORT TOTAL: 300.000,00€ 300.000,00€

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

CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA REAJUSTAMENT (€)

500/3340/46202 - 21.636,15€

500/3340/47902 30.630,46€

500/3340/48000 -21.529,06€

500/3340/44000 4.311,30 €

500/3340/46700 8.223,45 €

TOTAL 0,00 €

Quart. 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.

Cinquè. Concedir la subvenció i disposar les despeses corresponents als beneficiaris
que es relacionen a l’annex I que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a
tots els efectes legals, per un import total de 299.999,75 euros, amb càrrec a les
següents aplicacions:

CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE IMPORT (€)

500/3340/46202 Ajuts a Ajuntaments Cooperació
Cultural

68.363,85 €

500/3340/47902 Ajuts a Indústries Culturals 60.630,46 €

500/3340/48000 Ajuts de Cooperació Cultural
entitats culturals

158.470,94 €

500/3340/44000 Ajuts a Entitats públiques 4.311,05 €
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empresarials

500/3340/46700 Ajuts a Consorcis Cooperació
Cultural

8.223,45 €

IMPORT TOTAL: 299.999,75 €

Sisè. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds
presentades que es relacionen a l’annex III que s’adjunten a la proposta i s’integren
en aquest acord a tots els efectes legals.

Setè. Estimar les sol·licituds presentades que es relacionen a l’annex IV que no es
poden atendre per manca de crèdit pressupostari, però que en el cas que algun
beneficiari renunciés a la subvenció l’òrgan concedent podria acordar la concessió de
la subvenció.

Vuitè. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que els beneficiaris que consten a
l’annex I d’aquest acord accepten la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el
termini d’un mes, a comptar des de la data de la notificació de concessió de la
subvenció, no manifesten el contrari.

Novè. Termini de justificació i pagament de la subvenció. Les subvencions concedides
en el punt segon d’aquest acord s’han de justificar dins el termini que finalitzarà el 31
d’octubre de 2018. Es procedirà al pagament de la subvenció una vegada justificada
mitjançant la presentació al registre general de la Diputació de Girona del compte
justificatiu segons el model normalitzat que està 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;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
l’activitat que inclogui el logotip de la Diputació de Girona.
f) En el cas de les subvencions superiors als 10.000 euros, la 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 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.
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Desè. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions que consten a l’annex I
d’aquest acord no podran demanar la modificació del pressupost ni del percentatge de
finançament, ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció.

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

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

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

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

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

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

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

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

g)  La bona fe.

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

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

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

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

Tretzè. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten a l’annex II d’aquest
acord.

Catorzè. Notificar aquest acord a tots els sol·licitants que consten als annexos III i IV
d’aquest acord.

5. JG966/000126/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa per al finançament de la Setmana de la Rumba
Catalana_Rumbesca 2018 (2018/609)

L’Associació de Música Moderna de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per
al finançament de l’organització de la Setmana de la Rumba Catalana i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2018/609).

La Setmana de la Rumba Catalana té com a missió esdevenir una plataforma de
difusió sociocultural i de generació de recursos educatius sobre la rumba catalana,
entesa com a patrimoni musical universal comú a l’Espai Català Transfronterer i que
s’ha descrit com a l’únic estil de música popular urbana generat a Europa la segona
meitat del segle XX.

El Festival treballa amb valor com la transformació social, la inculturació i la projecció
de l’espai transfronterer, des de la perspectiva del patrimoni immaterial.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per al patrimoni immaterial. L’objectiu d’aquesta
línia és donar suport i promoure l’estudi i la protecció del patrimoni immaterial,
especialment el vinculat a la memòria històrica. I donar suport a les iniciatives de
protecció i reconeixement del patrimoni immaterial català.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació de Música Moderna 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.
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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 de Música Moderna de Girona, per al
finançament de l’organització de la Setmana de la Rumba Catalana, que es detalla a
continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/609 Associació de
Música Moderna de
Girona

G55176630 Setmana de la
R u m b a
Catalana

Del 3 al 6 de
maig de 2018

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

47.554,00 € 47.554,00 € 5.000,00 € 10,51 % 47.554,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS, (5.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48038 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de
juny de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Associació de Música Moderna 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 5.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 10,51 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
L’Associació de Música Moderna de Girona, ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 47.554,00 € € corresponents a l’import de les despeses que consten en
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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 Setmana de la Rumba Catalana.

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

Tan bon punt l’Associació de Música Moderna 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 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 de Música Moderna 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.

L’Associació de Música Moderna 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.

Quinzè. Notificar aquest acord a l’Associació de Música Moderna de Girona.
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6. JG966/000027/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb
l'Associació d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà per al
servei de prevenció d'incendis forestals als massissos de l'Albera i del Cap
de Creus durant la campanya 2018. Exp. 2018/5886.

La comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís del
Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa
Natura 2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis
forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de
protecció prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual
cosa obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens
implicats en la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la
informació als visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals,
col·laborant, d’aquesta manera, en la gestió dels mateixos.

La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les
comarques de Girona.

L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus.

Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals.

Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost
general de la Diputació.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 24 de maig de
2018.

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

Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Associació d'Agrupacions de
Defensa Forestal de l'Alt Empordà, del següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L'ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE L'ALT EMPORDÀ
PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE
L'ALBERA I DEL CAP DE CREUS DURANT LA CAMPANYA 2018.
CN/2138
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I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà,
assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats
conferides per acord de la Junta de Govern de ......................
ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) DE L'ALT
EMPORDÀ, amb NIF G17837071, representada pel seu president, el Sr. Antoni
Godoy Tomàs.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que la comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís
del Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa
Natura 2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis
forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de
protecció prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual
cosa obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens
implicats en la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la
informació als visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals,
col·laborant, d’aquesta manera, en la gestió dels mateixos.
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF,
i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les
comarques de Girona.
Que l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus.
Que les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre l'Associació d'ADF de
l'Alt Empordà (en endavant l'Associació) i la Diputació de Girona, és la participació
econòmica d’aquesta segona en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis
forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus, així com en el finançament
d'un centre de control radiofònic, amb un pressupost de CINQUANTA-UN MIL EUROS
(51.000,00 €), d’acord amb la valoració que figura a l’annex I. L'aportació de la
Diputació correspon al 100% de les despeses.
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en
favor de l’Associació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. Els
lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva.
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació d'operadors de
ràdio i personal de camp, organitzant un servei de prevenció d’incendis forestals amb
les característiques que es detallen a continuació:

III. El servei de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta dies,
corresponents al període comprès entre el 23 de juny i el 31 d’agost (ambdós
inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i informació, i de
primera intervenció en petits focs. Aquesta activitat es durà a terme tots els
dies de la setmana entre les 12:00 i les 19:00, en vehicles tot terreny equipats
amb motobomba, i serà realitzada per un total de quatre equips, dos en cada
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un dels dos espais. Cadascun d'aquests equips estarà format per tres
persones, que realitzaran el servei en torns de dues, durant l'horari indicat,
cada un dels dies del període que dura el servei. Així mateix, durant aquest
període i en el mateix horari es realitzarà un servei de control radiofònic
(Control Empordà) pel qual seran contractades dues persones, que exerciran
en dies alterns, durant tot el període indicat.
L'import del conveni serà destinat a la contractació de 12 treballadors de
camp, 2 controladors radiofònics i 1 coordinador per un període de setanta
dies. Aquest servei serà organitzat i dirigit per l'Associació, en coordinació amb
la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels espais naturals, els
ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers.

L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de l'Associació, i no hi haurà en cap
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest
efecte l'Associació contractarà preferentment personal voluntari d'ADF que disposi del
carnet groc. En cada unitat, almenys dos dels membres hauran de disposar del carnet
de conduir BTP. Si no s'arribessin a cobrir les places amb voluntaris d'ADF es cobriran
amb personal que disposi d'un certificat de formació de prevenció i suport a l'extinció
d'incendis forestals homologat. Així mateix, el personal haurà de ser preferentment
bon coneixedor de l'espai en què realitzarà el servei.
Funcionament del servei:

Període Persones
en servei
(Albera)

Persones en
servei (Cap
de Creus)

Persones en
servei (Control

Empordà)

Nombre de
dies

Horari

23 de juny
– 31

d’agost*

4 4 1 70 12:00 a
19:00 h

*Ambdós inclosos
L'Associació establirà un calendari dels torns dels serveis.
El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural
corresponent. Les rutes es realitzaran en vehicles tot terreny equipats amb un equip
de transmissions i amb una motobomba per a primera intervenció. La tasca del
personal consistirà en la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc
d'incendi i també altres incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants
del risc d'incendi de l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de
les tasques del servei la primera intervenció en cas de petits focs.
La tasca dels controladors de ràdio (Control Empordà) serà la coordinació del servei,
la tramesa d'ordres, la recepció dels informes del personal, i en tot cas la comunicació
d'aquests als ens interessats (Bombers, Agents Rurals o altres). Les persones que
realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al centre de control
mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle.
Zona d’actuació: Massís de l'Albera i Massís del Cap de Creus, segons instruccions
de l'Associació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai natural, el Servei de
Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els bombers.
Durant el període de servei (23 de juny-31 d’agost):
Els controladors de ràdio realitzaran una mitja de 26,25 hores setmanals. El personal
de camp realitzarà una mitjana de  32,67 hores. El servei s’organitzarà de forma que
cada dia hi haurà en cada un dels espais dos vehicles amb dues persones cada un
(un total de quatre vehicles) en horari de 12 a 19 h, del 23 de juny al 31 d’agost
(ambdós inclosos). Durant la totalitat del servei hi haurà un controlador de ràdio a
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Control Empordà, en horari de 11:45 a 19:15, i un coordinador del servei durant
l'horari de durada d'aquest.
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors. Aquests, així com l'equip de
transmissions de Control Empordà, seran cedits per l'Associació. L'Associació es farà
càrrec, així mateix, dels vehicles tot terreny i els seus equips de primera intervenció,
l'assegurança i la ITV, les despeses de combustible i de reparació dels vehicles.
També aniran a càrrec de l'Associació els equips de protecció individuals del personal.
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions
concretes i supervisió del tècnic responsable de l'Associació.
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal de camp són la detecció i la
informació. La possible primera intervenció d’aquests es limitarà, en cas necessari, a
l’extinció de petits focs quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal.
L'Associació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació, la seva titulació
i de la cobertura de la seva assegurança. Serà responsabilitat del tècnic que coordina
l’operatiu en nom de l’associació que les tasques desenvolupades s'ajustin a aquests
factors.
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa.
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat
de les despeses i una memòria. La Diputació es reserva la facultat de verificar la
correcta aplicació dels fons de la subvenció. Es considerarà despesa elegible la que
s’hagi meritat abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament
pagada dins d’aquest termini.
QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent
correspon al 100% de la despesa corresponent a la contractació laboral, durant el
període de servei de prevenció, del personal de camp, així com dels operadors de
ràdio i el coordinador, incloses en tots els casos la remuneració salarial, les quotes de
la Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de
l'Associació. La despesa es detalla en l'annex. Si bé es preveu el pagament del 100%
de l’import de la despesa, aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres quan
aquestes cobreixin conceptes no previstos en aquest conveni i que puguin formar part
del servei descrit, o bé conceptes contemplats en aquest conveni que superin l’import
previst. En qualsevol cas no hi podrà haver sobrefinançament.
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així
mateix, l'Associació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o
dels anteriorment esmentats.
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà
extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin
executat els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit
per a la justificació de les despeses.
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici:

I. En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de
justificar, segons el que estableixi el present conveni.

II. En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al
que s'ha de justificar.

En ambdós casos es procedirà a modificar l'import establert, per ajustar-lo al que
efectivament hagi estat justificat correctament.
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El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per
resoldre els recursos que s’interposin.
VUITÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i
efectes d’aquest conveni.
NOVÈ. 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 la inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional
14a del mateix cos legal.
DESÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Girona.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el
lloc i la data que s’assenyalen.
Per L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà El president Antoni Godoy Tomàs Per la
Diputació de Girona El president Pere Vila i Fulcarà El secretari general Jordi Batllori i
Nouvilas

ANNEX I. COSTOS TOTALS

Control Empordà              5.985,00 €

Albera 1 10.291,40 €
Albera 2 10.291,40 €

TOTAL ALBERA 20.582,80 €

Cap de Creus 1 10.291,40 €
Cap de Creus 2 10.291,40 €

TOTAL CAP DE CREUS 20.582,80 €

RISCOS LABORALS 610,00 €

Assegurança 347,00 €

GESTORIA 1.596,40 €
SERVEI DE
COORDINACIÓ 1.296,00 €
TOTAL CONVENI 51.000,00 €

RESUM
Persones contractades 15 (2 operadors+ 12 vigilants + 1 Coordinador)
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Cada dia  treballaran :
10 persones (4 unitats amb 2 vigilants + 1 operador + 1

Coordinador)”

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 51.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/48007 del pressupost d’enguany.

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

Quart. Traslladar el present acord a l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

7. JG966/000026/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Esmena d'error de l'acord de Junta
de Govern del dia 3 de maig de 2018, relatiu a la subvenció nominativa al
Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEIEG) per les activitats esportives
temporada 2017-2018 (exp. 2018/3263)

Esmena d’error de l’acord de la Junta de Govern del dia 3 de maig de 2018, relatiu a
la subvenció nominativa al Grup Excursionista i Esportiu Gironí (en endavant GEIEG)
per les activitats esportives temporada 2017-2018.

Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 3 de maig de 2018, relatiu a la subvenció
nominativa al GEIEG per les activitats esportives temporada 2017-2018, s’ha observat
un error material en el nom de l’entitat beneficiària en l’apartat dels antecedents, allà
on diu “Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor del Club Natació Olot, d’Olot, de conformitat amb
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions”, ha ha de dir que la subvenció consignada nominativament
és a favor del GEIEG, de Girona.

També s’ha observat un error material en el punt sisè termini i règim de justificació,
quan determina la documentació necessària per la justificació, que també ha de
constar-hi un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de
comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes,
dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi,
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.

D’acord amb aquest antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
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Primer. Modificar l’apartat dels antecedents de l’acord de la Junta de Govern del dia 3
de maig de 2018, relatiu a la subvenció nominativa al GEIEG per les activitats
esportives temporada 2017-2018, i quedarà redactat en els termes següents:

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del GEIEG, 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; 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.

Segon. Modificar el punt sisè termini i règim de justificació del mateix acord del dia 3
de maig de 2018, i quedarà redactat en els termes següents:

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 130.726,35€
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 Diputació de
la documentació següent:

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

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

2. Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, 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 ha d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets
comprovats i les conclusions obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals,
la designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
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En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un
auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la
revisió de la memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la
portarà a terme el mateix auditor.

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.

Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix 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 pel RD
887/2006, de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €.

8. Proposicions urgents

No n’hi ha.

9. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

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