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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 968 

 
 
 

Número:968   
Caràcter: Ordinària 
Data: 3 de juliol de 2018 
Hora d’inici: 10.05 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/6643 
 
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. 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 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de 

juny 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 
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3. JG968/000134/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Lluèrnia_Associació Cultural per al finançament del Festival del foc i de la 
llum_Lluèrnia (exp. 2018/5972) 

4. JG968/000141/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
al finançament de l'activitat musical de l'Orquestra Simfònica del Vallès a la 
província de Girona (exp. 2018/6129) 

5. JG968/000143/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa per 
al finançament de projectes culturals a les comarques gironines (exp. 
2018/5753) 

6. JG968/000144/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Campllong per al finançament del Musicant_15è Festival de 
Música del País (exp. 2018/6055) 

7. JG968/000147/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominaitva per 
al finançament del Premi Quim Masó de Creació Teatral 2018 (exp. 2018/6251) 

8. JG968/000148/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de les subvencions 
per al Foment de Produccions editorials, any 2018 (exp. 2018/762) 

9. JG968/000150/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de subvencions per 
a edicions dels centres d'estudis corresponents a la convocatòria de l'any 2018 
(exp. 2018/742) 

10. JG968/000151/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de subvencions per 
a activitats dels centres d'estudis corresponent a la convocatòria per a l'any 
2018 (exp. 2018/741) 

11. JG968/000152/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar concessió subvenció nominativa 
a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per l'edició del volum núm. 10 de la 
col·lecció "Recerca i Territori" (Exp. 2018/6281). 

12. JG968/000154/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de subvencions per 
a publicacions d'interès local editades per ajuntaments, any 2018 (exp. 
2018/782) 

13. JG968/000036/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Cessió de vehicles 
d'obra pública a ajuntaments de Canet d'Adri i Maçanet de Cabrenys (exp. 
2018/1598) 

14. JG968/000035/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la interlocutòria número 69/2018, 
de 19 d'abril, dictada pel JCA núm. 2 de Girona, que va homologar l'acord 
transaccional, resolent extrajudicialment el recurs abreujat número 202/2015 
(exp. 2018/6282) 

15. JG968/000031/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Resolució de subvencions del programa de suport a actuacions 
en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2018 (exp. 2018/14) 
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16. JG968/000030/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concessió d'una subvenció al Consorci del Ter pel Projecte 
"Conservació de la tortuga d'estany al Ter" dins el conveni La Caixa (exp. 
2018/4171) 

 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 

17. JG968/000028/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'Associació Girona Judo 
pel X Congrés Internacional de Judo Girona (exp. 2018/5985) 

18. JG968/000029/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Girona per 
al Programa Girona ciutat Esport Femení (exp. 2018/5961) 

19. JG968/000020/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa a la Fundació 
Privada Fira de Girona per al finançament de les despeses de funcionament de 
l'entitat (exp. 2018/5916) 

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

19 de juny de 2018 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de juny 
de 2018, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 

 

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 

 
3. JG968/000134/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a Lluèrnia_Associació Cultural per al finançament del Festival 
del foc i de la llum_Lluèrnia (exp. 2018/5972) 

 
Lluèrnia, Associació Cultural, amb seu a Olot, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del festival del Foc i de la Llum, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2018/5972). 
 
Lluèrnia és un festival de curta durada, de la posta del sol a mitja nit, que aquest any 
2018 es celebrarà el 10 de novembre. Durant les sis hores de durada, artistes de 
diverses disciplines: arquitectes, dissenyadors d'il·luminació, escenògrafs, 
interioristes, artistes visuals, vídeo-creadors, però també alumnes d'algunes escoles 
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universitàries d'art i disseny de Catalunya, entitats culturals de la ciutat, veïns, 
comerciants, nois i noies de les escoles de primària de tota la comarca i alumnes dels 
instituts, ompliran els carrers i places de la ciutat amb les seves instal·lacions 
efímeres, performances o actuacions, que tindran en comú l'ús del foc i la llum com a 
matèria primera i que volen redescobrir-nos els espais quotidians il·luminant-los amb 
la mirada de la creació contemporània. 
 
Lluèrnia vol esdevenir una festa participativa a l'entorn del foc i, d'aquesta manera, 
arrelar-se en l'entorn natural volcànic de la regió i visualitzar la llum com l'element 
resultant del domini tecnològic del foc. Per això la programació del festival busca 
l'equilibri entre les propostes de producció pròpia com L'hort de la llum, on es demana 
a l'Hortolà que representi la seva visió del domini del foc per transformar-se en llum, 
els Contes a la vora del foc, on s'evoca la transmissió del coneixement fins els nostres 
dies i els projectes artístics presentats a convocatòria oberta, i alhora oferir un entorn 
real de creació per a les propostes que provenen de les escoles d'art i disseny. 
 
El festival és organitzat per Lluèrnia, associació cultural, que agrupa diversos agents 
culturals i entitats de la ciutat i rep el suport econòmic de l'Ajuntament d'Olot i diversos 
patrocinadors privats. 
 
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 Lluèrnia, Associació Cultural, 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 Lluèrnia, Associació Cultural, amb seu a Olot, per al 
finançament de les activitats culturals que es detallen a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2018/5972 Lluèrnia, 
Associació 
Cultural_Olot 

G55180871 Festival del 
Foc i de la 
Llum 

De l’1 de gener 
fins al 30 de 
novembre de 
2018 
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Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

90.000,00 € 90.000,00 € 5.000,00 € 5,55 % 90.000,00 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS, (5.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48052 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 dia 
30 de novembre de 2018.  
 
Quart. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, 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 Lluèrnia, Associació Cultural, 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 5,55 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Setè. Règim de justificació.  
Lluèrnia, Associació Cultural, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
90.000,00 € 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 
l’activitat. 
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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 30 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt la Lluèrnia, Associació Cultural, 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: 
 
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. 
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, 
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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. Lluèrnia, Associació Cultural, 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.  
 
Lluèrnia, Associació Cultural, 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
La bona fe. 
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri 
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
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 Lluèrnia, Associació Cultural, amb seu a Olot. 
 
4. JG968/000141/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa per al finançament de l'activitat musical de l'Orquestra 
Simfònica del Vallès a la província de Girona (exp. 2018/6129) 

 
L’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, amb seu a Sabadell, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de l’organització de diversos concerts 
simfònics a les comarques gironines, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2018/6129). 
 
L’Orquestra Simfònica del Vallès, és una realitat que porta la música al cor de les 
persones des de l’any 1987. Les emocions són el seu fort, i per transmetre-les, 
procuren fer participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer música 
i aprofundir en el compromís de valor amb el País. La seva activitat se centra al Palau 
de la Música Catalana i també a la ciutat de Sabadell. Son també els titulars del circuit 
de l’Òpera a Catalunya i tenen una presència molt important a les xarxes socials. 
Anualment programen un seguit de concerts a la demarcació de Girona. Enguany 
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tenen previst actuar a Olot, Puigcerdà, Llívia, Sant Feliu de Guíxols, Peralada i 
Torroella de Montgrí.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, 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’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, amb seu a 
Sabadell, per al finançament del projecte d’organització de diversos concerts 
simfònics a les comarques gironines, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2018/6129 Orquestra 
Simfònica del 
Vallès, 
SAL_Sabadell 

A58683848 Concerts 
simfònics a les 
comarques 
gironines 

De l’1 de 
novembre de 
2017 fins al 15 
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 
 

132.279,00  € 132.279,00 € 35.000,00 € 26,45 % 132.279,00 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA CINC MIL EUROS, 
(35.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47920 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 
novembre de 2017 fins al 15 de setembre 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’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, 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 35.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 26,45 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Setè. Règim de justificació.  
L’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 132.279,00 € 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).  
 

1. Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
2. 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;  
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats 
amb identificació de l’import i la seva procedència; 
4. Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública dels concerts simfònics realitzats a les comarques gironines. 
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci 
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació 
sobre transparència (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el Registre Oficial de Auditores de Cuentas dependent del 
Instituto de Auditoria de Cuentas, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
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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 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’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, 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’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, 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’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, 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 
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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’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, amb seu a 
Sabadell. 
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5. JG968/000143/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa per al finançament de projectes culturals a les comarques 
gironines (exp. 2018/5753) 

 
La Fundació Catalunya Cultura, amb seu a Barcelona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de les activitats i projectes culturals a les comarques 
gironines i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/5753). 
 
La Fundació Catalunya Cultura té com a objectiu crear un espai de col·laboració entre 
el món empresarial i el sector cultural, per tal d’ajudar a diversificar i ampliar les fonts 
de finançament de la cultura, impulsar i incentivar la participació de les empreses a 
través d’accions de mecenatge així com d’ajudar el sector cultural a aconseguir una 
major sostenibilitat i solidesa en els seus projectes.  
 
La proposta de dur a terme activitats al gironès respon a la voluntat d’expansió 
territorial de l’activitat i el missatge de la Fundació, a una voluntat descentralitzadora i 
integradora de la veu de tots els agents que poden ajudar en la promoció i el foment 
del mecenatge cultural, que té un enorme potencial per a dinamitzar el sector cultural 
de Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la cooperació econòmica amb entitats i 
empreses culturals. L’objectiu d’aquesta línia és fomentar les accions culturals en el 
marc de l’associacionisme de les comarques de Girona i donar suport al 
desenvolupament  d’empreses culturals que programen projectes en el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Catalunya Cultura, 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 Catalunya Cultura, amb seu a Barcelona, 
per al finançament de les activitats i projectes culturals a les comarques gironines, 
que es detallen a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’execució de 
l’activitat 

2018/5753 Fundació 
Catalunya Cultura 
de Barcelona 

G66402801 Projectes 
culturals 
comarques 
gironines 

Des del 16 de 
novembre del 
2017 fins al 31 
d’octubre de 
2018 

Cost total de Cost de les Import de la Percentatge de Import a 
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l'objecte 
subvencionat 

despeses 
subvencionables 

subvenció 
 

finançament justificar 
 

41.000,00 € 41.000,00 € 10.000,00 € 24,39 % 41.000,00 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48032 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 del 16 de novembre del 
2017 fins al dia 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 Catalunya Cultura, 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 24,39 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Setè. Règim de justificació.  
La Fundació Catalunya Cultura, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 41.000,00 € 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 
les activitats i projectes culturals a les comarques gironines. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�
http://www.ddgi.cat/�


 
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 16 

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 Catalunya Cultura, 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. 

 

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�


 
 
 

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

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

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

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 
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d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Catalunya Cultura, amb seu a 
Barcelona. 
 
6. JG968/000144/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Campllong per al finançament del 
Musicant_15è Festival de Música del País (exp. 2018/6055) 

 
L’Ajuntament de Campllong ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival de música del País, Musicant i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2018/6055). 
 
La 15a edició del Festival de música del País, Musicant, arriba les nits dels darrers 
dies d’estiu i inclou una mostra de la millor música catalana que es fa actualment a 
casa nostra amb una selecció pensada per a tot tipus de públic i amb la intenció 
d’oferir una tria musical en les millors condicions que donen els entorns del municipi 
de Campllong. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
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una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu principal d’aquesta línia és 
garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts 
escèniques, a la vegada que fomentar la implicació dels municipis en els projectes 
d’aquest tipus. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Campllong, 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 Campllong, per al finançament del 
Festival de Música del País, Musicant, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2018/6055 Ajuntament de 
Campllong 

P1704200C Festival 
Musicant 

Des de l’1 de 
gener fins al 
15 d’octubre 
de 2018 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

45.000,00 € 45.000,00 € 6.000,00 € 13,33 % 45.000,00 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS (6.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46216 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 i 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. 
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Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Campllong, 
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 6.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 11,37 %, 
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 Campllong ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 45.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica

 

 al Registre General de la Diputació que ha de contenir la informació 
següent:  

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival de Música del País, Musicant. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Campllong 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 

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�
http://www.ddgi.cat/�


 
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 21 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
Desè. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Campllong, 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 Campllong, 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 
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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.  

 
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 Campllong. 
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7. JG968/000147/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa per al finançament del Premi Quim Masó de Creació Teatral 
2018 (exp. 2018/6251) 

 
L’entitat Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de Girona, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament del Premi Quim Masó de Creació Teatral 
2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/6251). 
 
El Premi Quim Masó de Creació Teatral, de periodicitat anual, vol impulsar la 
producció i exhibició de muntatges de text en llengua catalana, a partir de projectes 
d’escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat. Enguany arriba ja a 
la seva 12a edició. El projecte guardonat del premi té estrena de l’espectacle a 
Temporada Alta i al Teatre Nacional de Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques. 
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 del Premi Quim Masó de Creació Teatral, 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 al Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de 
Girona, per al finançament de l’organització del Premi Quim Masó de Creació Teatral 
2018, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2018/6251 Premi Quim Masó 
de Creació Teatral, 
SC 

G17921206 Premi Quim 
Masó de 
Creació Teatral  

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

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

31.850,00 € 31.850,00 € 11.500,00 € 36,10 % 31.850,00 € 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import d’ONZE MIL CINC-CENTS 
EUROS, (11.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47919 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 
d’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 Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, 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 d’11.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 36,10 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Setè. Règim de justificació.  
Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de Girona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 31.850,00 € 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)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 Premi Quim Masó de Creació Teatral 2018. 
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f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció 
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques 
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord a Premi Quim Masó de Creació Teatral, SC, de Girona. 
 
 
8. JG968/000148/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de les 
subvencions per al Foment de Produccions editorials, any 2018 (exp. 
2018/762) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al Foment de Produccions 
Editorials, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de 
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desembre de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 8, 
d’11 de gener de 2018. 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions per al foment de produccions editorials 
per a l’any 2018 aprovada per la Junta de Govern, en data 20 de febrer de 2018 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 41 de 27 de febrer de 
2018. 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor, de data 4 de maig de 2018, i l’acta de la Comissió 
Avaluadora, de data 5 de maig de 2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda:  
 
Primer. Redistribuir el imports previstos inicialment a la convocatòria pública de 
subvencions per al Foment de Produccions Editorials per a l’any 2018, d’acord amb el 
detall següent: 
 

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

Aplicació 
pressupostària 

Línia subvenció Variació del crèdit 

503/3340/47901 Edició llibres editors +8.708,42€ 
503/3340/48000 Edició llibres ONLS - 8.708,42€ 
TOTAL  0,00€ 

 
Tercer. Concedir les subvencions que es detallen a continuació i disposar la despesa 
per import total de 16.239,96 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
503/3340/48000 (programa de subvencions per edició de llibres d’interès local per a 
ONLS / ENTITATS) del pressupost general de 2018. 
 

EXP. NIF ENTITAT PUBLICACIÓ 
% segons 
puntuació 

Import a 
justificar 

% 
finançament. 

2018/2036 G17211491 

Ass. Banda-
Cobla col.legi 
Santa Maria de 
Blanes 

50 anys 
formant 
músics (Títol 
provisonal) 80,00% 2.000,00 € 22,73 

2018/3346 G17370701 

Agrupació 
esportiva 
Veterans de Sils 

25 anys de 
cuina i 
premsa 92,00% 2.219,96 € 21,32 

Aplicació pressupostària Línia subvenció Crèdits inicials 
destinats a la 
convocatòria 

Crèdits finals 
destinats a la 
convocatòria 

Variació del crèdit 

 
503/3340/47901 

 
Edició llibres editors 

 
60.000,00 € 

 
68.708,42 €  

 
+8.708,42€ 

 
503/3340/48000 

 
Edició llibres ONLS 

 
25.000,00 € 

 
16.291,58 € 

 
- 8.708,42€ 

 
TOTAL 

  
85.000,00 € 

 
85.000,00 € 

 
       0,00€ 
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2018/3635 G17118803 
Ass. Amics del 
Montseny 

XXXIII 
Monografies 
del Montseny 80,00% 1.600,00 € 26,67 

2018/4155 G17053646 
Club Marina 
Casinet 

Moments 
intensos 60,00% 360,00 € 10,32 

2018/4708 G55260707 

Ass. Amics de 
les Illes 
Formigues 

Les Illes 
Formigues i el 
seu entorn. 
La costa que 
va des de 
Begur a 
Calonge 60,00% 1.500,00 € 18,88 

2018/4860 G55149264 

Ass. Fira del 
conte de 
Medinyà 

Conte infantl 
il.lustrat 60,00% 1.260,00 € 40,06 

2018/5115 G62058300 

Institució 
Catalana 
d'Història 
Natural (La 
Garrotxa) 

Líquens de 
La Garrotxa 100,00% 2.500,00 € 36,97 

2018/5118 G55203616 
Associació 
Agimod Girona + 32,00% 800,00 € 8,89 

2018/5127 G17480112 

Amics del 
Castell de Sant 
Ferran 

Governadors 
dels Castell 
de Sant 
Ferran (1844-
1875) 80,00% 2.000,00 € 40,00 

2018/5153 G17036401 
Ass. Catòlica de 
pares de família 

El monestir 
de Sant Joan. 
El primer 
cenobi femení 
dels comtats 
catalans, 887-
1017 80,00% 2.000,00 € 18,62 

      TOTAL   16.239,96 €   
 
Quart: Concedir les subvencions que es detallen a continuació i disposar la despesa 
per import total 68.708,42 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
503/3340/47901 (programa de subvencions per edició de llibres d’interès local per a 
editors) del pressupost general de 2018. 
 

EXP. NIF SOL.LICITANT PUBLICACIÓ Punt. 

% 
segons 
punt. 

Import a 
justificar 

% 
finançament 
 

2018/1931 B55080048 
Edicions 
Sidillà SL 

Els pobles 
perduts del 
Pirineu 35 80,00% 2.000,00 € 25,97 

2018/2147 40423971E 

J.Luís 
Bartolomé 
Sánchez 

Els goigs de 
Sant Onofre: 
Una 
aproximació 
folklòrico-
literàira 25 40,00% 462,00 € 20,00 

2018/2243 B55080048 
Edicions 
Sidillà SL 

Tornar al bosc. 
Oficis i feines 
dels 
bosquetans 30 60,00% 1.500,00 € 19,48 
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2018/2879 Y2128353Q 

Carlos 
Marcelo 
Caballero 

Legenda 
Gerunda 20 20,00% 500,00 € 7,67 

2018/3391 35062506H 

Jordi Puig 
Castellano - 
Úrsula Llibres 

La passió 
necessària 35 80,00% 1.760,00 € 29,33 

2018/3526 B55248678 

FICTA 
Edicions i 
produccions 

Concert per a 
piano i 
orquestra en 
Re 40 100,00% 2.500,00 € 50,00 

2018/3529 B55248678 

FICTA 
Edicions i 
produccions 

Mestres 
Catalans 
Antics 11. 
Catedral de 
Girona 40 100,00% 2.500,00 € 50,00 

2018/3640 B17166844 
Edicions Baix 
Empordà 

Crònica d'un 
any 2018 33 72,00% 1.800,00 € 28,38 

2018/4044 B65653339 
Omnia 
Publisher SL 

Ballar malgrat 
els obstàcles 28 52,00% 751,62 € 52,00 

2018/4128 B17572702 Brau Edicions 
Jepic. Port de 
la Selva, 1925 35 80,00% 1.160,00 € 40,00 

2018/4156 B63679377 
Flor Edicions, 
SL 

Dones de les 
terres 
gironines que 
han fet història 35 80,00% 2.000,00 € 26,74 

2018/4157 B63679377 
Flor Edicions, 
SL 

Girona. FC. 
Cap a primera 35 80,00% 2.000,00 € 14,10 

2018/4209 40280316W 
Jordi Sánchez 
Carrera 

Girona, badant 
per la ciutat 25 40,00% 908,00 € 15,47 

2018/4283 40437564E 
Marta Costa-
Pau Bea 

Guia de 
Girona 
dibuixada 35 80,00% 2.000,00 € 21,39 

2018/4284 40437564E 
Marta Costa-
Pau Bea 

Penso, llavors 
escric 25 40,00% 700,00 € 20,00 

2018/4373 40454296X 
Dolors Garcia 
Cadarso 

La il·lusió del 
pallasso 20 20,00% 350,00 € 9,33 

2018/4407 B17947011 
Editorial 
Gavarres 

Això no és una 
biografia de 
Pep Ventura 40 100,00% 2.000,00 € 22,47 

2018/4408 B17947011 
Editorial 
Gavarres 

Històries de 
pescador de la 
Costa Brava 35 80,00% 2.000,00 € 17,86 

2018/4409 77917183Z 
Esteve Serra 
Sabaté 

Caminant per 
l'Alta Garrotxa 25 40,00% 1.000,00 € 8,33 

2018/4411 36967829K 
Magí Marcè 
Rolando 

L'Anna al 
rescat dels 
peixos de la 
posidònia 30 60,00% 1.500,00 € 26,85 

2018/4442 B59902767 
Viena Serveis 
Editorials SL 

Tresors de 
Catalunya. Un 
recorregut pel 
patrimoni 
cultural 30 60,00% 1.500,00 € 8,30 

2018/4471 A59056853 

Publicacions 
de l'Abadia de 
Montserrat 

Missió 
impossible, 2 30 60,00% 1.477,50 € 30,00 
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2018/4478 B59902767 
Viena Serveis 
Editorials SL 

L'odissea 
gastronòmica. 
Viatges 
culinaris per  la 
Mediterrània 35 80,00% 2.000,00 € 11,16 

2018/4503 B58871229 
Club Editor 
1959 SLU Tots el contes 35 80,00% 2.000,00 € 11,57 

2018/4615 G17992314 

Fundació 
Privada 
Catalana 
Atrium Artis El mar de l'Est 25 40,00% 785,44 € 20,00 

2018/4669 G17992314 

Fundació 
Privada 
Catalana 
Atrium Artis 

La naturalesa 
humana 
(Contes de 
Nadal) 25 40,00% 968,44 € 20,00 

2018/4825 B08816225 
Clinica Bofill 
SL Tornar a mirar 20 20,00% 500,00 € 10,00 

2018/4923 40419795D 
Concepció de 
Ventós 

El petit príncep 
als Aiguamolls 
de l'Empordà 25 40,00% 1.000,00 € 10,31 

2018/4924 J60877958 
Gorbs 
Edicions 

L'Empordà 
més inèdit 35 80,00% 1.689,60 € 38,30 

2018/4925 J60877958 
Gorbs 
Edicions 

La melodia 
blava de la 
memòria 30 60,00% 1.011,00 € 28,20 

2018/4952 B25503566 
Edicions 
Salòria, SL 

Annibal i els 
seus elefants a 
través de la 
Cerdanya 35 80,00% 1.920,00 € 38,40 

2018/4953 B25503566 
Edicions 
Salòria, SL 

Un tomb per la 
Vall de 
Camprodon 35 80,00% 1.960,00 € 37,33 

2018/4986 40517855C 
Gerard Xarles 
Batlle 

Palafrugell. 
Racons i 
racons amb 
història 35 80,00% 2.000,00 € 23,59 

2018/4994 B17741240 
Documenta 
Universitaria 

Jaume 
Balmes: quin 
llegat avui' 30 60,00% 1.494,85 € 18,83 

2018/4996 B17741240 
Documenta 
Universitaria 

Josep M. 
Capdevila. 
Personalitat, 
obra i llegat 30 60,00% 1.008,64 € 16,38 

2018/4997 B55119218 
Edicions 
Cal·ligraf 

Quilmes, la 
llegenda 30 60,00% 964,05 € 30,00 

2018/4998 B55119218 
Edicions 
Cal·ligraf 

La petita 
sirena 30 60,00% 1.041,51 € 30,00 

2018/5120 77279493E 
Mia Masgrau 
Ventura 

Foc, terra i 
aigua al Pla de 
l'Estany 35 80,00% 2.000,00 € 25,32 

2018/5152 J55058788 Terracel, scp 
Ensenya'm la 
llengua 35 80,00% 1.848,00 € 40,00 

2018/5170 40448002H  
Rafael Camps 
Fernández 

Albirant les 
Alberes (Títol 
provisional) 25 40,00% 1.000,00 € 6,67 
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2018/5198 B55086136 
Accent Llibres 
SL Sagitari 30 60,00% 1.423,77 € 29,99 

2018/5201 B55086136 
Accent Llibres 
SL 

Calidoscopi 
informal 30 60,00% 1.500,00 € 10,94 

2018/5203 40413478V 

M. Pilar 
Carreras 
Caussa 

Els pobles de 
l'Alt Empordà, 
vol 1 30 60,00% 1.500,00 € 14,09 

2018/5205 40412870F 

Jordi 
Bonaterra 
Vayreda 

Els pobles de 
l'Alt Empordà, 
vol 2 30 60,00% 1.500,00 € 12,22 

2018/5207 35062506H 

Jordi Puig 
Castellano - 
Úrsula Llibres 

Enric 
Casanovas 
segons Marçal 
Casanovas 35 80,00% 2.000,00 € 19,61 

2018/5209 B55115620 
Llibreria 
Vitel·la SL 

Llibre blanc-
Policrom-
Tríptic 35 80,00% 2.000,00 € 21,39 

2018/5318 40441695J 

M. Teresa 
Bosch 
Vilardell 

Parells de 
poemes 20 20,00% 224,00 € 9,98 

2018/5564 31686725Q 
Sofía Borrego 
Moreno 

Pals. Seguir la 
seducció del 
paisatge 25 40,00% 1.000,00 € 13,51 

      TOTAL     68.708,42 €   
 
Cinquè. Desestimar les sol·licituds que es relacionen pels motius que s’indiquen: 
 
EXPEDIENT NIF ENTITAT PUBLICACIÓ MOTIU 

2018/3283 R0800043B Bisbat de Vic El monestir de Sant 
Joan. Primer cenobici 
femeni dels comtats 
catalans 887-1017 

Art. 4 de les Bases Reguladores 
(Queden excloses les congregacions i 
institucions religioses) 

2018/3699 G17127382 Agrupació 
Naturalista i 
Ecologista de la 
Garrotxa 

Amfibis i rèptils de la 
Garrotxa 

Art. 1 de les Bases Reguladores 
(Publicació no comercialitzable) 

2018/5117 G17909276 Centre per a la 
Sostenibilitat 
Territorial 

Atles de conflictes 
socioecològics de les 
CCGG. 

Art. 1 de les Bases Reguladores 
(Publicació no comercialitzable) 

 
Sisè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 51,62 euros de 
l’aplicació 503/3340/48000. 
 
Setè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que 
siguin d’aplicació. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris de la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada. 
 
Novè. 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. 
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9. JG968/000150/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de 
subvencions per a edicions dels centres d'estudis corresponents a la 
convocatòria de l'any 2018 (exp. 2018/742) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a Edicions dels centres 
i instituts d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en 
la sessió del dia 19 de desembre de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona núm. 44, de 2 de març de 2018. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 20 de febrer de 2018, 
publicada al BOPG núm. 41, de data 27 de febrer de 2018. 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor i l’Acta de la Comissió Avaluadora,  en què es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a propostadel diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.  Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents:  
 

EXP. CIF ENTITAT EDICIÓ Pressupost 
Import 

sol. 
Import 
màx. Punt. 

% 
segons 
punt. 

Subvenci
ó 

%  
Pressup
. 

2018/3135 G1704812
5 

AMICS DE 
BESALÚ I EL 
SEU COMTAT 

Quaderns de les 
Assemblees d'Estudis 1.259,50 € 1.259,50 € 1.259,50 € 29 

100,00
% 1.259,50 € 100,00 

2018/4416 G1731393
3 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
TOSSENCS 

La independència dels 
països hispanoamericans 
a través de l'obra de Gil 
Gelpí 10.140,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 30 

100,00
% 5.000,00 € 49,31 

2018/4721 G1743471
3 

INSTITUT 
D'ESTUDIS BAIX 
EMPORDÀ 

Estudis del Baix Empordà 
núm. 37 10.300,00 € 4.730,00 € 4.730,00 € 35 

100,00
% 4.730,00 € 45,92 

2018/4877 G1759468
8 

ASSOCIACIÓ 
D'HISTÒRIA 
RURAL 

Els inventaris post-
mortem com a font per a 
la història econòmica i 
social (Títol provisional) 4.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00 € 34 

100,00
% 3.900,00 € 79,59 

2018/5099 V1726202
3 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
COMARCALS 
DE BANYOLES 

Arquitectura gòtica a les 
terres de Girona. 1000 
anys de l'església de 
Santa Maria de Turers de 
Banyoles 6.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 29 

100,00
% 4.000,00 € 61,54 

2018/5110 G1743606
4 

INSTITUT 
D'ESTUDIS 
EMPORDANES
OS Annals volum 49 7.129,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 36 

100,00
% 5.000,00 € 70,14 

2018/5124 G6205830
0 

DELEGACIÓ DE 
LA GARROTXA 
DE LA 
INSTITUCIÓ 
CATALANA 
D'HISTÒRIA 
NATURAL 

Annals de la Delegació de 
la Garrotxa de la ICHN, 
núm. 8 3.826,00 € 2.060,00 € 2.060,00 € 26 

100,00
% 2.060,00 € 53,84 

2018/5122 G1720723
4 

PATRONAT 
D'ESTUDIS 
HISTÒRICS 
D'OLOT I 
COMARCA 

Annals del Patronat núm. 
29 6.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 32,5 

100,00
% 4.000,00 € 66,67 

2018/5162 V1728815
0 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
SELVATANS Quaderns de la Selva 30 5.600,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 34 

100,00
% 5.000,00 € 89,29 

2018/5167 G1715590 INSTITUT Annals 2018 11.353,68 € 6.353,68 € 5.000,00 € 33,5 100,00 5.000,00 € 44,04 
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4 D'ESTUDIS 
GIRONINS 

% 

2018/5132 G5505766
5 

ASSOCIACIÓ 
MIRMANDA Mirmanda 12-13 5.100,00 € 4.100,00 € 4.100,00 € 30,5 

100,00
% 4.100,00 € 80,39 

2018/5937 G1790927
6 

CENTRE PER A 
LA 
SOSTENIBILITA
T TERRITORIAL 

Anuari per a la Nova 
Cultura del Territori 4.800,00 € 3.800,00 € 3.800,00 € 25,5 

100,00
% 3.800,00 € 79,17 

     49.203,18 
€ 

47.849,50 
€   47.849,50 

€  
 
Segon. Disposar la despesa total de 47.849,50 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3341/48000 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per publicacions. 
Recerca Local” del pressupost de la Diputació de Girona de 2018.  
 
Tercer. Anul·lar el saldo sobrant d’import 2.150,50 € de l’aplicació pressupostària 
503/3341/48000 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per publicacions. Recerca Local”. 
 
Quart. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions. 
 
10. JG968/000151/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de 
subvencions per a activitats dels centres d'estudis corresponent a la 
convocatòria per a l'any 2018 (exp. 2018/741) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a Activitats dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals , aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió del dia 19 de desembre de 2017, publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona núm. 44, de 2 de març de 2018. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 20 de febrer de 2018, 
publicada al BOPG núm. 41, de data 27 de febrer de 2018. 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor i l’Acta de la Comissió Avaluadora de data 5 de juny 
de 2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 

EXP. CIF ENTITAT ACTIVITAT Pressupo
st 

Import 
sol. Import màx. Punt. % segons 

punt. 
Subvenci

ó 
% 

pressup
. 

2018/2944 
G1704812
5 

AMICS DE 
BESALÚ I EL 
SEU COMTAT Seminari de romànic 795,00 € 795,00 € 795,00 € 32 100,00% 795,00 € 100,00 

2018/2370 
G5503948
1 

ASSOCIACIÓ 
GRUP DE 
RECERCA DE 

III Jornades d'Estudis 
Comarcals de 
Cerdanya 1.505,00 € 600,00 € 600,00 € 31 100,00% 600,00 € 39,87 
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CERDANYA 

2018/4522 
G1731393
3 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
TOSSENCS 

Vincles històrics entre 
Tossa i Itàlia. Passat i 
present d'una estreta 
relació 3.100,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 29,5 100,00% 1.900,00 € 61,29 

2018/4722 
G1759468
8 

ASSOCIACIÓ 
D'HISTÒRIA 
RURAL 

El delme com a font 
per a la història rural 2.400,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 35 100,00% 1.700,00 € 70,83 

2018/4966 
G1743606
4 

INSTITUT 
D'ESTUDIS 
EMPORDANE
SOS 

Escriure des de 
l'Empordà/Homenatg
e a Pep 
Vallès/Celebració any 
Fages 6.110,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 35 100,00% 3.000,00 € 49,10 

2018/4969 
G6205830
0 

DELEGACIÓ 
GARROTXA 
INSTITUCIÓ 
CATALANA 
D'HISTÒRIA 
NATURAL 

Grup de recerca 
participativa de fongs 
de la Garrotxa 6.200,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 33,5 100,00% 3.000,00 € 48,39 

2018/4981  
G1730095
5 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
ESCALENCS 

IX Jornades del 
Centre d'Estudis 
Escalencs 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 29,5 100,00% 1.000,00 € 100,00 

2018/5123 
G1720723
4 

PATRONAT 
D'ESTUDIS 
HISTÒRICS 
D'OLOT I 
COMARCA 

XIII Cicle de xerrades 
i premis a treballs de 
recerca i projectes de 
finals de cicle 

13.000,00 
€ 2.500,00 € 2.500,00 € 35 100,00% 2.500,00 € 19,23 

2018/5121 
G1743471
3 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
DEL BAIX 
EMPORDÀ 

Jornades sobr els 
hospitals de sang de 
S'Agaró i les 
Brigades 
Internacionals 1.500,00 € 420,00 € 420,00 € 36 100,00% 420,00 € 28,00 

2018/5163 
V1728815
0 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
SELVATANS 

XI Trobada d'Entitats 
de Cultura i Patrimoni 
de la Selva 3.400,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 31 100,00% 2.000,00 € 58,82 

 
 

   
16.915,00 

€ 16.915,00 €  TOTAL 
16.915,00 

€  

 
Segon. Disposar la despesa total de 16.915,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3340/48001 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per activitats. 
Recerca Local” del pressupost de la Diputació de Girona de 2018. 
 
Tercer. Anul·lar el saldo sobrant d’import 3.085,00 € de l’aplicació pressupostària 
503/3341/48001 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per activitats. Recerca Local”. 
 
Quart. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions. 
 
11. JG968/000152/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar concessió subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per l'edició del volum 
núm. 10 de la col·lecció "Recerca i Territori" (exp. 2018/6281) 

 
Amb caràcter previ, advertit que el títol de l’ordre del dia d’aquest punt no era correcte, 
s’ha transcrit el títol correctament. 
 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, en data 30 de maig de 2018 ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de l’edició del desè volum de la col·lecció 
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“Recerca i Territori”, que porta per títol Gestió i restauració de llacunes costaneres 
mediterrànies a Europa, i s’ha instruït l’expedient 2018/6281. 
 
La col·lecció “Recerca i Territori” neix el 2009 per donar sortida a aquells treballs que 
aporten coneixement en tot allò que té a veure amb el territori més proper del Baix Ter 
i que són realitats des d’una recerca i investigació d’alt nivell. Es tracta d’una 
col·lecció que treu una publicació anual i que combina els treballs que surten de les 
Beques de recerca Joan Torró Cabratosa i els estudis monogràfics en matèria de 
recerca i territori duts a terme per autors reconeguts que porten una trajectòria de 
llarga durada treballant sobre un tema determinat. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei de 
Comunicació Cultural atorgui una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Torroella 
de Montgrí per a l’edició del volum corresponent per a l’any 2018 de la col·lecció 
“Recerca i Territori”. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 
65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Expedient    Beneficiari CIF/NIF 
2018/6281 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE 

MONTGRÍ 
P1721200B 

Objecte de la subvenció 
Edició del volum núm.10 de la col·lecció “Recerca i Territori” 

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

justificar 
% de finançament 

2.026,43 € 14.105,70 € 14,37 % 

 
Segon: Autoritzar la despesa de 2.026,43 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/46204 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 
2018. 
 
Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició del volum núm. 10 de la col·lecció 
“Recerca i Territori” i previstes en el pressupost de despeses de la sol·licitud de 
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subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa. 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament  abans d’acabar el 
període de justificació. 
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
15 de novembre de 2018. 
 
Quart: Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè: Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades 
per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè: Termini i règim de justificació.  L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha de 
justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva 
de l’objecte de la subvenció, per import de 14.105,70 €, corresponent a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació (per via telemàtica) del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
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Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la 
publicació subvencionada, així com en el material de difusió relatiu a la presentació 
del llibre. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Novè: Altres obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Torroella de Montgrí té les 
obligacions següents: 
 
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva sol·licitud. 
 
Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o demanats 
a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 
amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
 
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. 
 
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
 
Lliurar a la Diputació de Girona 20 exemplars de l’obra subvencionada. 
 
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
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concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
 
Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 
Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions 
estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
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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: 
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels drets 
estatutaris. 
 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 
El rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen.  
 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat  i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 
La bona fe. 
 
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri 
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
 
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, 
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
12. JG968/000154/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de 
subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments, 
any 2018 (exp. 2018/782) 
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Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions 
d’interès local editades per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona 
en la sessió de 19 de desembre de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona (BOPG) núm. 8, de 11 de gener de 2018. 
 
Vista la convocatòria aprovada  per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en 
data 20 de febrer de 2018, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
44, de 2 de març de 2018. 
 
Atès l’informe de l’òrgan instructor, i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 5 de juny de 
2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de 
la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 

EXP. NIF BENEFICIARI PUBLICACIÓ PUN 
TUA 
CIÓ 

IMPORT 
SUBVENC
IÓ 

% 
FINAN_ 
ÇAMENT 

IMPORT A 
JUSTIFICAR 

 
2450 

P1714200A Ajuntament de Les 
Planes d'Hostoles 

Commemoració centenari 
de l'Escola Sant Cristòfol 

45 2.622,00 € 38,10 6.881,27 € 

2018/2744 P1719700E Ajuntament de 
Sant Joan les 
Fonts 

El llegat de les guerres a 
Sant Joan les Fonts 

35 1.866,00 € 12,44 15.000,00 € 

2018/2918 P1717400D Ajuntament de 
Sant Hilari Sacalm 

Llibre de Festa Major 2018 30 1.488,00 € 14,88 10.000,00 € 

2018/2931 P1704200C Ajuntament de 
Campllong 

Campllong. Crònica del 
segle XX 

40 2.244,00 € 16,31 13.761,28 € 

2018/3251 P1714800H Ajuntament de Les 
Preses 

Les Preses i el Monestir de 
Sant Benet de Bages. 
Volum IV 

45 2.622,00 € 41,79 6.274,27 € 

2018/3275 P1703800A Ajuntament de 
Calonge i Sant 
Antoni 

Història de la vil·la romana 
del Collet en còmic 

30 1.488,00 € 19,54 7.616,20 € 

2018/3473 P1719100H Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Farners 

10 anys de Sant Jordi 35 731,93 € 31,10 2.353,45 € 

2018/3510 P1719500I Ajuntament de 
Sant Aniol de 
Finestres 

Masos i molins de Sant 
Aniol de Finestres, vida, 
records i transformació 

40 2.244,00 € 31,15 7.203,00 € 

2018/3514 P1725100J Ajuntament de 
Sant Julià del Llor 
i Bonmatí 

Imatges i històries de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí 

40 972,40 € 37,40 2.600,00 € 

2018/3534 P1702200E Ajuntament de 
Besalú 

El barri de Capellada 
(Besalú) 

35 1.866,00 € 25,40 7.346,00 € 

2018/3746 P1710200E Ajuntament de 
Lloret de Mar 

Esteve Fàbregas i Barri: 
l'home i la seva obra 

35 1.866,00 € 29,41 6.344,00 € 

2018/4169 P1700068H ADET - L'Escala L'Escala, imatges de tres 
segles 

35 1.866,00 € 8,69 21.481,19 € 

2018/4170 P1722700J Ajuntament de 
Vidreres 

Vidreres, poble de músics 35 1.398,88 € 31,10 4.498,00 € 

2018/4378 P1711400J Ajuntament de 
Molló 

La tria de mulats 
d'Espinavell 

40 2.244,00 € 23,97 9.362,44 € 
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2018/4379 P1704000G Ajuntament de 
Campdevànol 

Mirades: Concurs de 
Fotografia AAVV del Barri 
de l'Estació 2006-2017 

25 393,53 € 18,50 2.127,18 € 

2018/4664 P1715900E Ajuntament de 
Riudellots de la 
selva 

La Festa Major al llarg del 
temps a Riudellots de la 
Selva 

30 1.488,00 € 11,04 13.482,36 € 

2018/5038 P1700300E Ajuntament 
d’Albanyà 

Mare de Déu del Mont 40 2.244,00 € 37,02 6.061,60 € 

2018/5083 P1701200F Ajuntament 
d’Avinyonet de 
Puigventós 

Recerca, edició i 
transcripció de documents 
relacionats amb el municipi 
d'Avinyonet de Puigventós 

40 860,20 € 37,40 2.300,00 € 

2018/5084 P1724800F Ajuntament de 
Vilobí d'Onyar 

Vilobí d'Onyar. Imatges i 
memòria (pas del segle XX 
al XXI d'un poble rural) 

35 1.866,00 € 30,16 6.186,32 € 

2018/5087 P1722900F Ajuntament de 
Vilablareix 

Vilablareix. Història i 
imatges 

35 1.158,79 € 31,10 3.726,00 € 

2018/5088 P1710900J Ajuntament de 
Maçanet de la 
Selva 

Piverd i Roseta 35 1.304,65 € 31,10 4.195,00 € 

2018/5109 Q1700569E Museu de la 
Mediterrània de 
Torroella de 
Montgrí 

Viladesau. El príncep de la 
tenora 

35 1.229,61 € 31,10 3.953,74 € 

2018/5126 P1720500F Ajuntament de Sils El futbol a Sils 35 1.866,00 € 20,84 8.954,40 € 

2018/5137 P1705300J Ajuntament de 
Castell - Platja 
d'Aro 

18è concurs literari 
amateur per a gent gran 

35 569,60 € 31,10 1.831,50 € 

2018/5144 P1715000D Ajuntament de 
Puigcerdà 

El preu d'un plat de sopes 
amb ou i altres narracions 

35 506,92 € 31,10 1.629,96 € 

2018/5146 P6712401F Institut de Mitjans 
de Comunicació 
Públic de 
Palafrugell 

El Casal (Quadern de 
Palafrugell núm.26) 

35 1.866,00 € 15,27 12.223,00 € 

2018/5160 P1704900H Ajuntament de 
Cassà de la Selva 

Les guerres i els seus 
efectes. Cassà de la Selva 

35 1.679,40 € 31,10 5.400,00 € 

20185161 P1720100E Ajuntament de La 
Cellera de Ter 

Doctor Joaquim Codina i 
Vinyes: de les plantes 
remeieres a la botànica, la 
micologia i la medicina 

40 2.244,00 € 37,08 6.051,21 € 

2018/5312 P1717000B Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

A tota màquina! 32a mostra 
artística Sant Jordi 2018 

35 1.866,00 € 30,54 6.110,00 € 

20185313 P1707900E Ajuntament de 
Fortià 

El futbol a Fortià, una 
història intermitent 
(1909/2018) 

50 3.000,00 € 46,81 6.409,48 € 

2018/5314 P1717300F Ajuntament de 
Sant Gregori 

Sant Gregori en imatges 30 1.488,00 € 20,74 7.175,00 € 

2018/5315 P1722200A Ajuntament de 
Vallfogona de 
Ripollès 

Festa i ball del Roser. 
Vallfogona de Ripollès 

45 1.494,38 € 43,70 3.419,65 € 

2018/5316 P1708300G Ajuntament de 
Garriguella 

Garriguella al segle XX 45 2.260,35 € 43,70 5.172,42 € 

    TOTAL 54.904,62 
€ 

  

 
Segon. Disposar la despesa total, de 54.904,62 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3340/46201 del pressupost corporatiu de 2018. 
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Tercer. Anul·lar el saldo sobrant d’import 95,38 € de l’aplicació pressupostària 
503/3340/46201 “Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments”. 
 
Quart. Desestimar les sol·licituds que es relacionen pels motius que s’indiquen: 
 
EXP. NIF BENEFICIARI PUBLICACIÓ MOTIU 

2018/ 
2116 

P1721300J Ajuntament de 
Tortellà 

Revista El Comú Incompliment de l’article 1 de les 
bases reguladores, que n’exclou 
les revistes. 

2018/ 
3748 

P1709100J Ajuntament de 
Jafre 

El Pedró – Revista 
de Jafre 

Incompliment de l’article 1 de les 
bases reguladores, que n’exclou 
les revistes. 

2018/ 
3252 

P1700069F Ecomuseu 
Farinera de 
Castelló 
d’Empúries 

Geografies 
MENUDES 

Incompliment de l’article 1 de les 
bases reguladores, que n’exclou 
“els catàlegs d’exposicions el 
contingut dels quals sigui una part 
minoritària del conjunt”. 

 
Cinquè. Arxivar l’expedient 2018/3059, sol·licitud presentada per l’Ajuntament de 
Tossa de Mar, en entendre’s que el sol·licitant desisteix de la sol·licitud pel fet de no 
haver esmenat els defectes en la documentació presentada en temps i forma (article 
23.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i article 18.6 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona), un com enviat el requeriment. 
 
Sisè. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten  el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Setè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris de 
les sol·licituds dels quals han estat desestimades o arxivades. 
 
13. JG968/000036/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Area Promció Econòmica, Administració i Hisenda: Cessió de 
vehicles d'obra pública a ajuntaments de Canet d'Adri i Maçanet de 
Cabrenys (exp. 2018/1598) 

 
Per Decret de la Presidència de 5 de desembre de 2017, es van declarar no 
utilitzables els vehicles adscrits al Servei de Xarxa Viària que es relacionen a 
continuació:  
 
Codi Descripció i matrícula Llibre. Epígraf Classificació Naturalesa 
4835 Pala tractor EBRO, matr. 

GI-26718-VE 
A.III.3 310102.- Vehicles agrícoles i 

d’obres públiques 
patrimonial 

4824 Pala carregadora CASE 
W-14, matr. GI-27691-VE 

A.III.3 310102.- Vehicles agrícoles i 
d’obres públiques 

patrimonial 

 
Posteriorment, en data 20 de març de 2018, la Junta de Govern va aprovar les bases 
i la convocatòria de cessió gratuïta d’aquests vehicles amb destinació a ajuntaments 
de la demarcació amb població inferior als 2.000 habitants. 
Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds els tècnics de la corporació van 
procedir a valorar-les, tal com prescrivien les bases cinquena i sisena de la 
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convocatòria, i a aixecar-ne acta en data 14 de maig de 2018, publicada al taulell 
electrònic de la corporació. Les instàncies més ben valorades van ser : 
 

Descripció i matrícula del vehicle 
sol·licitat 

Ajuntament sol·licitant 

Pala tractor EBRO GI-26718-VE Maçanet de Cabrenys 
Pala carregadora CASE W-14 GI-

27691-VE 
Canet d’Adri 

 
Els dos ajuntaments interessats han manifestat la seva conformitat amb el resultat i 
l’acceptació de la cessió, d’acord amb la base setena de la convocatòria. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Cedir a favor de l’Ajuntament de Canet d’Adri el següent vehicle: 
 

Vehicle matrícula 
Pala carregadora CASE W-14 GI-27691-VEi 

 
Segon. Cedir a favor de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys el següent vehicle: 
 

Vehicle matrícula 
Pala tractor EBRO GI-27618-VE 

 
Tercer. Sotmetre cadascuna de les cessions a les següents condicions 
 

a)El destí dels vehicles és el de manteniment de camins, cunetes, espais públics 
municipals i franges de protecció contra incendis. 

b)Tal com disposa la base vuitena de la convocatòria, les corporacions 
adjudicatàries: 
1.Hauran de signar el corresponent rebut de recollida i acceptació o, si 

s'escau, el document contractual que correspongui, per poder rebre el 
material adjudicat.  

2.Assumiran l’obligació de tramitar el canvi de titularitat del vehicle davant la 
Dirección General de Tráfico, i de trametre al Servei de Patrimoni de la 
Diputació còpia del nou permís de circulació en el termini de 15 dies, a 
comptar des de la data del lliurament 

3.No podran fer cap operació comercial amb els béns adjudicats, i hauran de 
destinar-los a l’ús fixat a la resolució de cessió. 

4.Igualment, en la seva condició de titulars, seran responsables del seu 
manteniment, conservació i utilització, declinant la Diputació tota 
responsabilitat en aquest sentit. 

 
14. JG968/000035/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la interlocutòria número 
69/2018, de 19 d'abril, dictada pel JCA núm. 2 de Girona, que va homologar 
l'acord transaccional, resolent extrajudicialment el recurs abreujat número 
202/2015 (exp. 2018/6282) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de 11 de juny de 2018, que diu: 
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"En data sis de juny de 2018 se'ns ha notificat la diligència d’ordenació de 30 de 
maig de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, que declara la 
fermesa de la interlocutòria núm. 69/2018, de 19 d’abril,  dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, que va homologar l’acord 
transaccional establert entre les parts, amb l’efecte de resoldre, extrajudicialment, 
el recurs abreujat núm. 202/2015.  
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  
la Junta de Govern d'aquesta Diputació.”. 
 

La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda es dona per ASSABENTADA de la fermesa de la 
interlocutòria número 69/2018, de 19 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, que va homologar l’acord transaccional establert 
entre les parts, resolent extrajudicialment el recurs abreujat número 202/2015 (exp. 
Firmadoc núm. 2018/6282). 
 
15. JG968/000031/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Resolució de subvencions del programa de suport a 
actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2018 
(exp. 2018/14)  

 
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, 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 aprovada per la Junta de Govern, en data 16 de gener de 2018, 
publicada al BOPG número 20, de 29 de gener de 2018. 
 
Atès que de l’aplicació pressupostària 300/1700/46202 no s’ha esgotat el pressupost, 
un cop coberts els conceptes que li corresponen, l’import sobrant s’ha redistribuït a 
l’aplicació pressupostària 300/1700/76203. A l’aplicació pressupostària 
300/1700/48002 el pressupost destinat a Associacions i Federacions d’ADF no s’ha 
esgotat i l’import sobrant s’ha afegit al pressupost de què es disposa per a les ADF. 
 
Vistos els informes del centre gestor i l’acta de la comissió avaluadora en què es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions del programa de 
suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals anualitat 
2018, d’import total 280.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits 
inicials  

Crèdits finals  Diferència  

300/1700/46202 55.000,00 € 28.541,24 € -26.458,76 € 
300/1700/76203 55.000,00 € 81.458,76 € 26.458,76 € 
300/1700/48002 (ADFs) 146.000,00 € 146.335,07 € 335,07 € 
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300/1700/48002 (Associacions i 
Federacions ADF) 

24.000,00 € 23.664,93 € -335,07 € 

Total 280.000,00 € 280.000,00 € 0,00 € 
 
Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la 
convocatòria: 
 

Aplicació pressupostària Reajustament  
300/1700/46202 -26.458,76 € 
300/1700/76203 26.458,76 € 
300/1700/48002 (ADFs) 335,07 € 
300/1700/48002 (Associacions i Federacions ADF) -335,07 € 
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 es relacionen a l’annex I -que s’incorpora a la 
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, les subvencions 
a fons perdut pels conceptes i imports que s'especifiquen, amb destí a la campanya 
de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 
silvícoles de millora, línia 1. 
 
Cinquè. Denegar als ajuntaments que es relacionen a l’annex II -que s’incorpora a la 
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, la sol·licitud o 
l’actuació de participació a la campanya de suport als ajuntaments per a la gestió 
forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, línia 1, pels motius que s’hi 
especifiquen. 
 
Sisè. Donar per desistida l’actuació que es relacionen a l'annex III -que s’incorpora a 
la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, pel concepte 
que se senyala, dins de la campanya de suport als ajuntaments per a la gestió 
forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, línia 1. 
 
Setè. Concedir a les ADF i les associacions i federacions d’ADF que es relacionen a 
l’annex IV -que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els 
efectes legals-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que 
s’especifiquen, amb destí a la campanya de suport a les agrupacions de defensa 
forestal (ADF) de les comarques gironines, línia 2. 
 
Vuitè. Donar per desistides les sol·licituds que es relacionen a l'annex V -que 
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, 
pels conceptes que se senyalen, dins de la campanya de suport a les agrupacions de 
defensa forestal (ADF) de les comarques gironines línia 3, i, en aplicació de l'article 18 
de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu dels 
expedients. 
 
Novè. Disposar la despesa total, de 280.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit Annexos 
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300/1700/46202 28.541,24 € Annex I 
300/1700/76203 81.458,76 € Annex I 
300/1700/48002 (ADFs) 146.335,07 € Annex IV 
300/1700/48002 (Associacions i 
Federacions ADF) 

23.664,93 € Annex IV 

TOTAL 280.000,00 €  
 
Desè. Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
 
Onzè. Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
16. JG968/000030/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció al Consorci del Ter pel 
Projecte "Conservació de la tortuga d'estany al Ter" dins el conveni La 
Caixa (exp. 2018/4171) 

 
Vista la sol·licitud del Consorci del Ter, d'una subvenció de 21.501,62€, IVA inclòs, 
per al Projecte “Conservació de la tortuga d’estany al Ter”, i s’ha instruït l'expedient 
2018/4171. 
 
En el projecte de finançament afectat 2018 3 MA 1 “Projecte de col·laboració amb la 
Caixa en matèria d’espais naturals 2017”, de data 13 de febrer de 2018, hi ha 
l’aplicació pressupostària 300/1701/46701 “Ajuts a consorcis prog. Conservació 
espais naturals conveni la Caixa”, per un import de 280.000,00 €. 
 
Es sol·licita una concessió d'ajuda directa, d'acord amb l'apartat C, article 15 de 
l'Ordenança de subvencions.  
 
Els treballs que es plantegen a la memòria valorada tenen un interès públic dins i fora 
d'àmbit Xarxa Natura 2000, ja que treballen per a la millora i conservació dels hàbitats 
d’espècies d’interès de conservació (concretament de la tortuga d’estany), i per 
augmentar la sensibilització ambiental de la ciutadania en l’interès de conservació 
d’aquestes espècies de fauna. 
 
La Comissió qualificadora del conveni establert entre la Diputació de Girona i l'Obra 
Social “la Caixa” ha aprovat el projecte “Conservació de la tortuga d’estany al Ter”, 
presentat pel Consorci del Ter. Per aquest motiu, es proposa la concessió d’un ajut de 
20.000 €, que correspon al 67,50% dels treballs projectats previstos a la memòria 
presentada. 
 
Vist l'informe favorable del departament de Medi Ambient, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 
2018/4171 Consorci del Ter P0800060F 
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Objecte de la subvenció Naturalesa 
Projecte “Conservació de la tortuga d’estany al Ter” Corrent 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

29.628,87 20.000,00 67,50 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000,00 € distribuïts amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació 
pressupostària Codi Projecte Nom aplicació 

pressupostària Import 

2018 300/1701/46701 2018 3 MA 1 

Ajuts a consorcis 
prog. Conservació 
espais naturals 
conveni la Caixa 

10.000,00 

2019 300/1701/46701 2018 3 MA 1 

Ajuts a consorcis 
prog. Conservació 
espais naturals 
conveni la Caixa 

10.000,00 

 
Condicionar l’import de 10.000,00 euros a l’existència de crèdit adequat i suficient al 
pressupost de 2019. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 
2018 i finalitza el 30 de setembre de 2019. Aquest termini és improrrogable. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció no és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. El Consorci del Ter disposarà d’un termini d’1 
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en aquest 
acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini de 15 
dies hàbils a partir de l’acabament del període d’execució establert al punt tercer 
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d’aquest acord, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 29.628,87 
euros, corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació 
del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest acord. 
e) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un cop acabat el 
projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir 
la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació 
expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 50 % de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
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Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt sisè d’aquest acord. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim el consorci haurà de fer un comunicat 
de premsa, i publicitar a la seva web les accions i la concessió de l’ajut. En cas 
d’haver-hi cartells d’obra o plafons interpretatius, aquesta han de portar el logotip de 
“La Caixa” i de la Diputació de Girona. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 
Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El departament de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització prèvia de la Diputació de 
Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeix. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i 
el compliment dels drets dels usuaris. 
La bona fe. 
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici del seus càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables, 
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord al Consorci del Ter. 
 
 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 

17. JG968/000028/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a 
l'Associació Girona Judo pel X Congrés Internacional de Judo Girona (exp. 
2018/5985) 

 
L'entitat Associació Girona Judo, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del X Congrés Internacional de Judo Girona, i s’ha instruït 
l'expedient 2018/5985. 
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L'entitat Associació Girona Judo, té com a objectiu principal és la competició i el 
rendiment esportiu, i estar present amb el judo en els àmbits esportiu, cívic, social i 
educatiu. 
  
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el servei d’Esports  
atorgui una subvenció nominativa a l’Associació Girona Judo. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Girona Judo, 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. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 
2018/5985 Associació Girona Judo G17674003 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

X Congrés Internacional de Judo Girona Corrent 

Cost  
de l’objecte de la 
subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a justificar € % de finançament 

21.000,00 5.000,00 21.000,00 23,81% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 5.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48032 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen 
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat 
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.  
  
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i 
finalitza el 31 de juliol 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, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
Es considera que l'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 ha 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 21.000,00 
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del 
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
 

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

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

 

En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantia concedida 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. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns.  
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El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la 
subvenció durant 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, prèviament ha de 
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que 
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ 
informe favorable del Cap del Centre Gestor. El pagament de la subvenció s’efectuarà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es 
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de 
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
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c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les 
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona 
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès 
de demora corresponent en els supòsits següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici del seus càrrecs. 
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries 
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables. 
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Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Associació Girona Judo. 
 
18. JG968/000029/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Girona per al Programa Girona ciutat Esport Femení (exp. 
2018/5961) 

 
L'Ajuntament de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Programa Girona ciutat Esport Femení, i s’ha instruït l'expedient 2018/5961. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el servei d’Esports  
atorgui una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Girona, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona; 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, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 
2018/5961 Ajuntament de Girona P1708500B 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Programa Girona ciutat Esport Femení Corrent 

Cost  
de l’objecte de la 
subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a justificar € % de finançament 

30.000,00 20.000,00 30.000,00 66,67% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/46205 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen 
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat 
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.  
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Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i 
finalitza el 30 de novembre de 2018. 
 
Quart. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
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 ha de justificar en el termini que finalitza el 30 de novembre de 2018,  la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 30.000,00 
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del 
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
 

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

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

 

En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantia concedida 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. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
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si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns.  
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la 
subvenció durant un període mínim de 5 anys 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, prèviament ha de 
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que 
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ 
informe favorable del Cap del Centre Gestor. El pagament de la subvenció s’efectuarà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es 
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de 
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari té les obligacions següents: 
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a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les 
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona 
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès 
de demora corresponent en els supòsits següents: 
 

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

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

 
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
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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 estigui vinculat, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut 
l’autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici del seus càrrecs. 
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 

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

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

mailto:secretaria@ddgi.cat�
http://www.ddgi.cat/�


 
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 63 

En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Girona. 
 
19. JG968/000020/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa a la 
Fundació Privada Fira de Girona per al finançament de les despeses de 
funcionament de l'entitat (exp. 2018/5916) 

 
La Fundació Privada Fira de Girona enfoca totes les seves actuacions cap al teixit 
empresarial i d’emprenedoria gironí i dona impuls al teixit productiu per afavorir-ne la 
internacionalització mitjançant la possibilitat d’obertura a nous mercats. 
 
La Diputació de Girona, conjuntament amb l’Ajuntament de Girona, la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Girona i la Generalitat de Catalunya, són membres 
fundadors d’aquesta institució firal.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Promoció Econòmica- Diplab 
efectuarà l’aportació de 72.500 €, corresponent a la Diputació de Girona i consignada 
en la assignació pressupostària següent: 220/4390/48006. 
 
Aquesta aportació te la consideració de subvenció, atès que no s’inclou en cap dels 
supòsits previstos en l’article 4 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació. La Diputació de Girona es un patró de la Fundació, i els seus estatus no 
imposen cap obligació dels patrons respecte a les aportacions econòmiques, tot i 
això, la Diputació de Girona té la voluntat de finançar les activitats i el funcionament 
de la Fundació Fira de Girona. 
 
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 
2018/5916 Fundació Privada Fira de Girona G17543083 

Objecte de la subvenció Partida pressupostària Naturalesa 

Despeses funcionament de l’entitat 220.4390.48006 Corrent  

Pressupost de l’entitat Subvenció: % Finançament 
1.622.975,00 € 72.500,00 €  4,467 % 

Termini execució Bestreta % pagament bestreta 

1 de gener a 31 de desembre de 
2018 

Sí  90% 
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Publicitat Termini 
justificació 

Compatible amb altres 
subvencions 

Incloure el logotip de la Diputació de 
Girona en la documentació i en els 
mitjans de difusió de la Fira. 

31/5/2019 Sí 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 72.500,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària nominativa 220/4390/48006 del pressupost de la Diputació 
de Girona de 2018. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
Aquesta aportació té caràcter singular i està destinada exclusivament a donar suport 
al finançament de les activitats de la Fundació Privada Fira de Girona de l’exercici 
2018. Es consideren despeses subvencionables totes les compreses en el pressupost 
de despeses de l’ entitat. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
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 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
La Fundació Privada Fira de Girona disposarà del termini d’un mes, a comptar de la 
notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals 
i específiques fixades per a aplicar-la que s’estipulen en aquest acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació  
El beneficiari ha de justificar, en el termini de cinc mesos a partir de l’acabament del 
període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord la realització efectiva de 
l’objecte de la subvenció, per l’import de 1.622.975,00 €, corresponent a l’import de 
les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant 
la presentació per via telemàtica a través de l’aplicació de subvencions de la 
Diputació de Girona de la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del 
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació 
següent:  
 

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
2. Memòria de la liquidació del pressupost de 2018 
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3.Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les 
activitats, amb la identificació de l’import i la procedència. 
4. Documentació acreditativa que s’ha publicitat el suport de la 
Diputació, tal com estableix el punt vuitè d’aquest acord . 
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de 
direcció o d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de 
Girona les faci públiques en compliment de les obligacions establertes 
en la legislació sobre transparència (model disponible a l’apartat 
«Documentació» del web www.ddgi.cat). 
 

b) 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. 

 
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes anuals a 
un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, serà 
aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte justificatiu.  
 
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 €. 
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes 
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el 
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents 
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís

 

, excepte que per les 
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que el realitzin, 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 es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
el punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Pagament  
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’un mes a 
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
La quantia de la bestreta serà del 90% (65.250,00 €) de l’import total de la subvenció, 
de 72.500,00 €. El pagament es farà sense la constitució prèvia d’una fiança o 
garantia. 
Quan el beneficiari hagi presentat per via telemàtica a través de l’aplicació de 
subvencions de la Diputació de Girona la justificació econòmica, es farà efectiva la 
quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix en el punt sisè d’aquest acord. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant una transferència bancària. 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica a través de l’aplicació 
de subvencions de la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el 
que s’estableix en el punt sisè d’aquest acord. 
 
Vuitè Obligació de difusió i publicitat.  
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que puguin 
correspondre per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de 
subvencions, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
Novè. Altres obligacions del beneficiari.  
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El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona 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. 
 
Desè. Subcontractació.  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’entitat respectiva. 
 
Onzè. Modificació de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en cas que s’hagin alterat les 
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció. 
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona 
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès 
de demora corresponent en els supòsits següents: 

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

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

 
El Departament de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan 
competent per adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la 
Diputació. 
 
Tretzè. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
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control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut 
l’autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta.  
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, entre els quals hi ha els 
següents:  
 

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

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

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

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

e)La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que 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 dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
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Setzè. Normes supletòries.  
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè.  
Notificar aquest acord a la Fundació Privada Fira de Girona. 
 
 
20. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
21. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció- 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.32 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El secretari general 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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