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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 952

CARÀCTER: Ordinària
DATA: 21 de novembre de 2017
HORA: 10:15
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació
EXPEDIENT: 2017/8651

Hi assisteixen:

Sr. Pere Vila i Fulcarà President
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
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

Hi assisteixen convidats per la Presidència els diputats Marta Felip i Torres, Carles
Salgas i Pedrosa, Lluís Costabella i Portella, i el cap de Gabinet de Presidència, Juan
José Serrán Báez.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del
dia 31 d’octubre de 2017 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 14 de
novembre de 2017

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

2.1 JG952/000003/2017-11-15PASSIP; 11-15Proposta Assistència Presidència;
Presidència (001): Aprovar pròrroga del conveni marc de col·laboració en matèria
de formació amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l'anualitat 2018
(exp.2016/7367)

2.2 JG952/000004/2017-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència; Presidència
(001): Aprovar el reintegrament d'una part de la subvenció concedida a la
Fundació Fira de Girona per a la celebració del Girona Bike World 2015
(CN/3305) (exp. 2017/7728)
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ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES

3. JG952/000081/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de
Garriguella, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp.
2017/1376)

4. JG952/000066/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge
(028): Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Diputació de
Girona, per donar suport a les entitats de la demarcació de Girona que formen
part de la xarxa d'habitatges d'inserció social (exp.2017/7952)

5. JG952/000234/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Concedir la subvenció nominativa a
l'Associació Olot Fotografia per unes beques (exp. 2017/1651)

6. JG952/000236/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia
presentada per l'Associació d'Història Rural de les comarques gironines a la
subvenció concedida per la publicació del llibre "Protoindustrialització en terra de
masos. L'àrea de Besalú, 1750-1850" (exp. 2017/5494)

7. JG952/000239/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de la concessió de subvencions
als Consells Comarcals, per al finançament de les activitats i projectes culturals
de les Oficines Joves de les comarques gironines (exp. 2017/6597)

8. JG952/000237/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la sol·licitud de pròrroga de la
Fundació Josep Irla, de Barcelona, per la Beca d'Estudis Històrics President Irla
(2017/873)

9. JG952/000238/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la sol·licitud de pròrroga de
l'Ajuntament de Figueres per al finançament dels Festivals Acústica i Acustiqueta
(exp. 2017/7213)

10. JG952/000060/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Concessió de subvencions dins la campanya "Del Mar als Cims"
2015-2017 (exp. 2016/4793)

11. JG952/000056/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Conveni entre la DDGI i ELFOCAT per actuacions de
dinamització del sector forestal comunitari a les comarques gironines-
2017-2019 (exp. 2017/6007)

12. JG952/000063/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Concessió de subvencions dins de la campanya "Tallers
Ambientals" 2015-2017 (exp. 2016/4794)

13. JG952/000005/2017-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música Isaac
Albéniz; Conservatori de Música: Aprovació preus públics Aula de Música Antiga
curs 2017-2018 i del Laboratori Ars Nova

 ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES
14. JG952/000045/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;

Cooperació Esportiva (026): Concedir una prorroga a l'ajuntament d'Anglès per a



3
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

la justificació de la renovació de la gespa artificial fins el 28 de febrer de 2018.
(exp. 2016/6068)

15. JG952/000046/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Estimar prorroga ajuntament de Lloret de Mar
renovació camp gespa artificial (exp. 2017/6067)

16. JG952/000037/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Desestimació recurs de reposició del club petanca
Girona escola en relació a la sol·licitud del programa B3. Expedient 2017/5820

17. JG952/000036/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a federació catalana de futbol
pel programa + kesport (exp. 2017/5948)

18. JG952/000039/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Desestimar el recurs de reposició de l'escola
Castell de Farners del programa neda a l'escola, ja que reb la totalitat de la
subvenció que ha sol·licitat (exp. 2017/1099)

19. Proposicions urgents
20. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del dia 31 d’octubre de 2017 i l’acta de la sessió extraordinària
del dia 14 de novembre de 2017.

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia del dia 31
d’octubre de 2017 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 14 de novembre de
2017.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:

2.1 JG952/000003/2017-11-15PASSIP; 11-15Proposta Assistència Presidència;
Presidència (001): Aprovar pròrroga del conveni marc de col·laboració en
matèria de formació amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a
l'anualitat 2018 (exp.2016/7367)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió de 13 de desembre de 2016
va ratificar la resolució del president de la Diputació d’aprovació d’un conveni marc de
col·laboració amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en matèria de formació
per a càrrecs públics locals, les policies locals i el personal d’emergències i de
protecció civil.

Aquest conveni marc es va signar el 2 de desembre de 2016 i és vigent fins al 31 de
desembre de 2017. A la clàusula setena del conveni s’hi preveu que podrà ser
prorrogat expressament per períodes anuals, tret de denúncia expressa de qualsevol
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de les parts, feta amb una antelació mínima de dos mesos respecte a la data de
resolució.

Atès que resulta d’interès per ambdues parts donar continuïtat a l’àmbit de
col·laboració iniciat amb la signatura d’aquest conveni marc, a Junta de Govern, a
proposta de Presidència, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Aprovar la minuta de pròrroga del conveni marc de col·laboració amb l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya en matèria de formació per a càrrecs públics locals,
les policies locals i el personal d’emergències i de protecció civil per a l’anualitat 2018,
el text de la qual es transcriu tot seguit:
“PRÒRROGA PER A L’ANY 2018 DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE
CATALUNYA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ PER A CÀRRECS PÚBLICS LOCALS,
LES POLICIES LOCALS I EL PERSONAL D’EMERGÈNCIES I DE PROTECCIÓ CIVIL
Mollet del Vallès,
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel president de la Corporació, l’Il·lm. Sr. Pere
Vila i Fulcarà, i facultat en aplicació de l'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local assistit pel Sr. Jordi Batllori Nouvilas,
Secretari General de la Diputació.
INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, representat per la Sra.
Annabel Marcos i Vilar, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb
seu a Mollet del Vallès, càrrec per al qual fou nomenada en virtut del Decret 210/2016,
d’1 de març (DOGC núm. 7071 de 03.03.2016), d’acord amb les facultats que li són
conferides per la Llei 10/2007, del 30 de juliol, amb NIF número Q0801494F.
EXPOSEN
1. Que en data 2 de desembre de 2016, la Diputació de Girona i l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya van signar un conveni per definir el règim de col·laboració per a la
determinació i el disseny de l’oferta formativa en l’àmbit de la formació contínua per a
policies locals i per al personal d’emergències i de protecció civil, així com la formació
de càrrecs públics locals en matèria de seguretat.
2. Que la clàusula setena del conveni preveu que podrà ser prorrogat expressament
per períodes anuals, tret de denúncia expressa de qualsevol de les parts, feta amb una
antelació mínima de dos mesos respecte a la data de resolució.
3. Que resulta d’interès per ambdues parts donar continuïtat al marc de col·laboració
iniciat amb la signatura d’aquest conveni i, per tant, existint acord de voluntats en
signar la pròrroga en les mateixes condicions establertes al conveni signat, les parts,
ACORDEN
Primer. Prorrogar, des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018, la
vigència del conveni marc de col·laboració, signat en data 2 de desembre de 2016
entre la Diputació de Girona i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La resta del
contingut i pactes de l’esmentat conveni resten sense modificar essent plenament
vàlids i eficaços.
Segon. La signatura de la pròrroga no genera obligacions econòmiques per a cap de
les dues parts.
Tercer. Als efectes del compliment de les obligacions de publicitat previstes a la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
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públiques de Catalunya i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern, aquesta pròrroga s’ha de publicar en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació, sens perjudici de la difusió que en poden donar les parts a les respectives
seus electròniques.
I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquesta pròrroga per duplicat i a un
sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.
(Signatures: Per la Diputació de Girona: el president, Sr. Pere Vila i Fulcarà; el secretari
general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas / Per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya: la
directora, Sra. Annabel Marcos i Vilar)

SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura de la
pròrroga del conveni marc descrit anteriorment i de qualsevol document que se'n
derivi, a l’empara de la funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa concordant, i perquè, si
cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions
que eventualment s’hagin pogut advertir.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

2.2 JG952/000004/2017-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència;
Presidència (001): Aprovar el reintegrament d'una part de la subvenció
concedida a la Fundació Fira de Girona per a la celebració del Girona Bike
World 2015 (CN/3305) (exp. 2017/7728)

ANTECEDENTS DE FET

D'acord amb el control financer de subvencions de l’exercici 2015 del control i
fiscalització de la gestió econòmica, financera i pressupostària que estableix el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Pla Anual de Fiscalització Plena
Posterior, Control Financer i Auditoria de l’exercici 2015 de la Diputació de Girona, dels
seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen, elaborat per la
Intervenció General de la Diputació de Girona i que es va donar compte en el Ple en
data 19 de setembre de 2017, s’ha apreciat l’existència d’incidències que varen motivar
l’inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a la
Fundació Fira de Girona:
Beneficiari FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA
Objecte de la
subvenció:

Celebració de la Fira “Girona Bike World” 2015
(CN/3305)

Acord de concessió Conveni de col·laboració
Data d'aprovació 19/05/2015
Òrgan d'aprovació Junta de Govern
Tramitació Concessió directa
Pressupost actuació 150.000,00
Import subvenció 30.000,00
% subvencionat 20,00%
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Pagat 31/08/2015

Es detecten les següents incidències:

 L’import que el beneficiari justifica és de 152.449,30 euros.

 Les despeses de personal justificades corresponents a la contractació de
monitors i taquillers, no inclouen la despesa en concepte de Seguretat Social a càrrec
de l’empresa, la qual forma part dels cost assumit per la contractació. D’acord amb
això, la despesa justificada per aquest concepte es trobaria infravalorada en un import
de 402,00 euros.

 El compte justificatiu inclou imports relacionats en diverses factures que no es
corresponen amb la base imposable que consta a la factura aportada, suposant un
excés en la despesa justificada. Les diferències observades són les següents:

Data
factura

Núm.
factura

Proveïdor Concepte Base
Imposable

Import
s/compte

justificatiu

Diferència

20/03/201
5

14/201
5

Ot Pi Isern Coord. i
direcció tècnica

3.215,00 7.215,00 4.000,00

13/04/201
5

15030 Promaq
Sole Jorba
SL

Lloguer
material

3.200,00 4.200,00 1.000,00

14/04/201
5

10/201
5

COP Bike
Trial

Activitats push
bike

1.500,00 2.500,00 1.000,00

10/04/201
5

021/15 Tiempo
Activo SL

Lloguer
material

3.900,00 4.900,00 1.000,00

14/04/201
5

156 Comas
Riera Daniel

Exhibicions
bike trial

4.500,00 6.500,00 2.000,00

25/03/201
5

469 Sundis SA Fabricació
banderoles fira

2.348,00 4.004,00 1.656,00

06/05/201
5

65/201
5

Match So i
Llum SL

 Lloguer
material

1.450,00 2.450,00 1.000,00

04/05/201
5

15/201
5

Ot Pi Isern Coordinació i
direcció tècnica

6.705,00 16.705,00 10.000,00

25/05/201
5

02/000
1127

Servis
Complet SL

Lloguer
estands i
muntatge

19.477,89 48.040,46 28.562,57

31/05/201
5

1513 MPlus
Serveis
Integrals de
Neteja SL

Manteniment
de la neteja al
palau de fires
de Girona

1.094,65 2.094,65 1.000,00

Total 47.390,54 98.609,11 51.218,57

Així doncs, si atenem a l’import total inclòs al compte justificatiu, aquest s’ha de veure
minorat en 50.816,57 euros (402,00 € - 51.218,57 €), fet que dóna lloc a efectuar un
recàlcul de l’ajut atorgat d’acord amb el detall següent:

Import s/compte justificatiu 152.449,30 €



7
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Import NO acceptat -51.218,57 €
Import no imputat a la justificació 402,00 €
Total import acceptat                            

101.632,73 €
Finançament Diputació 20%
Total a subvencionar   20.326,55 €
Import subvencionat                                 

30.000,00 €
A reintegrar pel beneficiari                  

-9.673,45 €

D’acord amb l’exposat, es dóna inici al procediment de reintegrament parcial per un
import de 9.673,45 euros, per acord de la Junta de Govern en data 10 d’octubre de
2017, concedint un termini de quinze dies a comptar a partir de la data de notificació de
l’esmentat acord perquè l’interessat presenti les al·legacions que consideri oportunes
en la seva defensa.

L’interessat rep la notificació el 25 d’octubre de 2017 i el dia 9 de novembre de 2017,
amb Registre d’Entrada núm. 1-2017-018875-1, presenta un escrit d’al·legacions i
documentació complementària.

Vist el contingut de les al·legacions, el beneficiari assenyala que es va produir un error
que va provocar que es modifiquessin els imports de les factures incloses en el
compte justificatiu a l’alça, així com la desaparició d’altres despeses que haurien
d’haver aparegut, i que bàsicament es tracta de despeses de personal, que haguessin
fet que s’arribés a l’import necessari de 150.000,00 euros de despesa, per tal de
justificar l’abonament del 100% de la subvenció concedida, de 30.000,00 euros.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’article 97.2 del Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions, determina
que “no es tindran en compte en el procediment, fets, documents o al·legacions
presentats pel subjecte controlat quan, havent pogut aportar-los en el control financer,
no ho hagi fet”.

Per tot l’exposat, es formula la següent CONCLUSIÓ:

Es proposa desestimar íntegrament les al·legacions presentades per l’entitat Fundació
Fira de Girona, enfront el procediment de reintegrament de la subvenció concedida per
import 30.000,00 euros, de l’expedient 2017/7728, d’acord amb els arguments
anteriorment exposats. Procedeix doncs, el reintegrament parcial de la subvenció
concedida, per import de 9.673,45 euros, per la Fundació Fira de Girona, amb el
meritament del corresponent interès de demora.

FONAMENTS DE DRET
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L’article 41.1 de la Llei general de subvencions estableix que l’òrgan concedent és
competent per exigir al beneficiari el reintegrament de subvencions.

L’article 34 de la Llei general de subvencions es refereix al reintegrament de
subvencions ja satisfetes i l’article 36 sobre procediment de reintegrament, l’article 37
sobre infraccions i sancions administraves de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona.

L’article 37 de la Llei general de subvencions estableix que és procedent el
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora, i que
s’ha de calcular segons preveu l’article 37.1 d’aquesta Llei des del moment del
pagament de la subvencions fins a la data d’acord del reintegrament de la subvenció.
El  tipus d’interès aplicable, segons l’article 38.2 d’aquesta Llei assenyala que és
l’interès legal del diner incrementat en un 25%, a no ser que la Llei de pressupostos
generals de l’Estat n’estableixi un de diferent.

Atès que els interessos de demora pel període comprés entre el 31 d’agost de 2015 i el
21 de novembre de 2017 fan un total de 828,37 euros d’acord amb el detall següent:

Tipus 
Exercici Data inici Data final Dies Principal demora Import

2015 31/08/201
5

31/12/201
5 122 9.673,45 4,375% 142,62 €

2016 01/01/201
6

31/12/201
6 365 9.673,45 3,750% 362,75 €

2017 01/01/201
7

21/11/201
7 325 9.673,45 3,750%   323,00 €

Total 828,37 €

Vistos els antecedents de fet i els fonaments de dret, la Junta de Govern, per
unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per la representant
legal de la Fundació Fira de Girona, d’acord amb els arguments que consten a la part
expositiva, en relació amb l’acord de la Junta de Govern del 10 d’octubre de 2017, del
reintegrament d’una part de la subvenció concedida per a la celebració de la Fira
Girona Bike World 2015 (CN/3305).

SEGON. Requerir a la Fundació Fira de Girona (NIF G17543083) el reintegrament
d’una part de la subvenció pagada en data 31 d’agost de 2015, per un import de
9.673,45 euros, més els interessos de demora que ascendeixen a 828,37 euros, i que
fan un total de 10.501,82 euros (Exp. 2017/7728).

TERCER. L’import del reintegrament, més els interessos de demora, s’haurà de fer
efectiu mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat CAIXABANK SA, en el
compte corrent amb número IBAN ES13 2100 0002 5102 0160 0798.
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El pagament s’ha d’efectuar dins els terminis previstos a la Llei general i que són els
següents:

a) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el
pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 20
del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
el pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins al dia
5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
deute, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general
pressupostària.

QUART. Notificar aquest acord a la Fundació Fira de Girona amb indicació dels
recursos procedents.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la
Diputació de Girona.

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES

2 JG952/000081/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Garriguella, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017. (exp. 2017/137)

Vista la petició de l’Ajuntament de Garriguella de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 per a despeses
corrents, d’import 30.312,00 €, d’acord amb la documentació presentada i amb les
Bases de la convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Garriguella el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1376, pel concepte i l’import que es detallen.

Ajuntament Concepte Canvi destí Pressupost Subvenció

Garriguella Enllumenat públic i
manteniment via
pública

Enllumenat públic 30.312,00 30.312,00€
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SEGON. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de novembre de 2017.

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

3 JG952/000066/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Habitatge (028): Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la
Diputació de Girona, per donar suport a les entitats de la demarcació de
Girona que formen part de la xarxa d'habitatges d'inserció social. (exp.
2017/7952)

Vist el conveni de col·laboració establert l’any 2016 entre la Diputació de Girona i
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, es proposa la renovació de la col·laboració
econòmica de la Diputació de Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
per donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que
gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió social, les quals consten
enumerades a l’Annex I i formen part de la XHIS, en virtut de l’Acord amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya de data 20 d’abril de 2017.

El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i aprovar
un conveni de col·laboració específic amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb
l'objectiu de donar suport a les entitats del tercer sector de la demarcació de Girona
que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social.

Atès que l’especial finalitat de l’ajuda sol·licitada no té encaix a cap de les
convocatòries generals de subvencions, atesos els antecedents que s’acompanyen;
vist allò que preveu l’article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i vista l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; de
conformitat amb el visat de la Secretaria General i la fiscalització de la Intervenció de
Fons, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa
de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, el qual es transcriu literalment tot seguit:
“Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la diputació de Girona, per donar
suport a les entitats de la demarcació de Girona que formen part de la xarxa
d’habitatges d’inserció social
REUNITS
D’una part, l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, representada pel secretari
d'Habitatge i Millora Urbana, el senyor Carles Sala i Roca, com a president de l'Agència
de l’Habitatge de Catalunya, en ús de les facultats de representació que li atorga
l'article 5 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol.
EI el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l'Agència Catalana de l'Habitatge, que
actua en nom i representació d'aquest entitat, en virtut del nomenament efectuat per
acord del govern de 15 de març (DOGC núm. 5839, de 17 de març de 2011) i en ús de
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les facultats atorgades per l'article 7.3.e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència
de l’Habitatge de Catalunya.
De l’altra, la Diputació de Girona,  representada pel president, el senyor Pere Vila i
Fulcarà, assistit per a aquest acte pel secretari general, el senyor Jordi Batllori i
Nouvilas, i en compliment de l’acord de la Junta de Govern del dia -- de --.
EXPOSEN
I.- L’article 2 de la llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
encomana aquesta Agència l’execució i gestió de les polítiques d’habitatge que són
competència de la Generalitat de Catalunya.
Igualment,  l’article 3.1 f)  de la llei esmentada atribueix a l’Agència la funció de
gestionar i executar els programes socials relacionats amb l’habitatge. 
II.- D’acord amb els articles 8 c) i 22 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al
Dret a l’Habitatge, els programes socials d’habitatges inclouen, entre d’altres
actuacions, els habitatges d’inserció, els quals es destinen a atendre persones que
presenten problemes d’inserció i que requereixen una atenció especial, seguiment i
tutela especialitzats durant un període de temps, així com a atendre persones
llogateres d’infrahabitatges o d’habitatges sobreocupats.
III.- L’article 23 del Pla per al Dret a l’Habitatge estableix que la gestió dels habitatges
d’inserció s’articula mitjançant la Xarxa d’habitatges d’Inserció Social (XHIS), integrada
per les entitats sense ànim de lucre que gestionen els habitatges d’inserció, que han
de tenir com a finalitat social l’atenció a persones amb risc d’exclusió.
IV.- En data 20 d’abril de 2017, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha signat un Acord
amb les entitats integrants dels Programes d’habitatges d’inserció social per tal de
donar suport econòmic a les entitats que gestionen habitatges tutelats per a col·lectius
amb risc d'exclusió.
V.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals de
Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials.
VI.- L’article 41.1 de la citada Llei 12/2007 disposa que l’Administració de la Generalitat i
els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord
amb les competències respectives, mitjançant els instruments establerts per la
legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim
local.
VII.- En aquest context, la Diputació de Girona té interès a col·laborar econòmicament
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de donar suport a les entitats del
tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen pisos per a persones en
situació d’exclusió social, en el marc de les competències d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, previstes a l’article 36 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
VIII.- El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que pot atorgar la Diputació de
Girona en aquesta matèria es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118
a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple de la Corporació el 21 de
febrer de 2012.
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IX.- Aquesta Ordenança estableix en el seu article 15 els supòsits de concessió
directa, i entre d'altres supòsits, i amb caràcter excepcional preveu que es poden
atorgar directament subvencions per motius d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres raons degudament justificades que en dificultin la convocatòria
publica.
X.- Es compleix el requisit establert en el punt 15.c d'aquesta Ordenança, ja que
l'impacte de la crisi econòmica en el entorn immediat dels municipis de les comarques
de Girona ha comportat un empobriment d'amplis sectors de la població i l'enduriment
de les condicions de vida d'aquells que ja vivien en situació d'exclusió i pobresa, i una
de les necessitats bàsiques més afectades ha estat l'accés a l'habitatge per part dels
col·lectius amb dificultats.
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació de
Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per donar suport a les entitats
del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen habitatges per a
persones en situació d’exclusió social, les quals consten enumerades a l’Annex I i
formen part de la XHIS, en virtut de l’Acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
de data 20 d’abril de 2017.
Amb aquest objecte, al present conveni s’estableixen les condicions que han de fer
possible l’atorgament per part de la Diputació de Girona d’una subvenció econòmica a
favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per un import total de 80.000,00 € per a
l’exercici 2017.
Segon. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a:
a) Gestionar la Xarxa d’Habitatges d’Inserció social, tal i com s’estableix en la secció

4, articles 22 a 25 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al Dret a
l’Habitatge.

b) Tramitar l’aportació econòmica de la Diputació de Girona per les entitats de la
Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social de la província de Girona.

c) Presentar la justificació dels ajuts tal com s’estableix al pacte cinquè d’aquest
conveni.

d) Traslladar a la Diputació de Girona els indicadors agregats d’utilització de la xarxa.
e) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en

qualsevol acte, publicitat o difusió de les activitats objecte d’aquesta subvenció.
f) Aportar un import mínim per habitatge de 1.200 €, en base a allò que disposa

l’esmentat article 25 del Decret 75/2014 i en base a allò que determina l’acord
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials o ajuntaments
integrants de la XHIS de data 20 d’abril de 2017.

Tercer. Aportació de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona, com a contribució al funcionament de la Xarxa d’Habitatges
d’Inserció Social, farà una aportació econòmica, mitjançant transferència a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, per un import total de 80.000,00 euros, per tal de col·laborar
en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.
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Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts hauran de destinar-los a fer front, entre
d’altres, a les despeses generades pel lloguer, pel manteniment dels habitatges i per
les seves despeses corrents (llum, aigua, gas, etc.).
La relació d’entitats beneficiàries i habitatges per entitat es detallen a l’Annex I del
present conveni. La distribució dels ajuts es durà a terme en els termes que estableix
l’acord de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les entitats gestores adherides, tal
com s’estableix en l’article 25 de del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret
a l’Habitatge.
La Diputació de Girona aportarà 597,00 € per habitatge i any.
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Quart.- Termini d’execució
L’aportació econòmica de la Diputació de Girona es destinarà a finançar les despeses
que es produeixin com a conseqüència del manteniment en actiu dels habitatges per
part de les entitats de la demarcació de Girona que formen part de la Xarxa
d’Habitatges d’Inserció Social, entre els dies 1 de gener i el 31 de desembre de 2017.
Cinquè.- Justificació de les despeses
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya haurà de justificar una despesa de com a mínim
1.200,00€ per habitatge/any, com s’ha pressupostat des del primer Decret del Pla pel
Dret a l’Habitatge, que va iniciar la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, i aportarà la
documentació següent:
a) Compte justificatiu de la Diputació de Girona.
b) Memòria de l’actuació justificativa de les activitats realitzades i els resultats

obtinguts.
c) Relació dels imports satisfets per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a

cadascuna de les entitats gestores d’habitatge en aplicació d’aquest conveni.
La data límit per a la justificació és el 31 de març de 2018.
El pagament s’efectuarà per transferència bancària un cop s’hagi presentat la
documentació anterior. En cas de justificar un import inferior a l’establert en el primer
paràgraf, l’aportació de la Diputació es reduirà proporcionalment.
Sisè.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
Setè.- Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni, que es constitueix com a òrgan
col·legiat per exercir les funcions de coordinació, execució i avaluació del seu
funcionament.
Aquest òrgan es composa de 4 persones, 2 en representació de cadascuna de les
parts signatàries del conveni.
La Comissió de seguiment es reuneix un mínim d’una vegada l’any, a proposta de
qualsevol de les parts signatàries.
La comissió ha d’establir els mecanismes i els instruments tècnics necessaris per
disposar de les dades que permetin analitzar adequadament el funcionament del
present conveni.
Vuitè.-Difusió
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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona podran difondre el
contingut d’aquest conveni amb la finalitat que sigui coneguda la col·laboració que s’hi
estableix entre les parts i concretament, en relació amb la Xarxa d’Habitatges d’Inserció
Social.
Novè. Vigència del Conveni
La vigència del conveni s’estableix des de la data en què es signa fins al 31 de març
de 2018.
Desè. Causes de resolució
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
 Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent.
 Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a

l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del termini de
vigència pactat o de qualsevol de les seves pròrrogues.

 Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Incompliment de les obligacions assumides per les parts  en aquest conveni i/o les
disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el
compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi,  haurà de comunicar a l’altra part la
seva intenció de resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació mínima de 15
dies.
 La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
 Les generals establertes per la legislació vigent.
En el supòsit d’extinció anticipada del conveni, s’haurà de documentar per escrit el
motiu de l’extinció i es liquidarà la part proporcional al temps en relació al termini de
vigència previst al conveni, d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2 de la llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Onzè. Resolució de conflictes
En cas de dubte o controvèrsia sobre la interpretació, execució o resolució del
Conveni, les parts es comprometen a arribar a un acord en el marc de la Comissió de
Seguiment prevista al pacte setè d’aquest conveni. Si això no fos possible, les
qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al coneixement de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Dotzè. Verificació i control
El compte justificatiu s’entendrà com a documents suficients per acreditar el destí de la
subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació, i a qualsevol altra actuació
de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
Tretzè. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeix aquesta subvenció és:
-  L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
-  Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
-  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.
-  La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les

administracions públiques.
-  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic.
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-  La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
-  El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret

179/1995, de 13 de juny.
-  Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
I en prova de la conformitat i perquè així consti, les parts signen el present conveni per
duplicat i un sol efecte, en el lloc i la data que s’assenyalen.
Girona,      Barcelona,
El president      El president
de la Diputació de Girona,   de l'Agència de l'Habitatge
       de Catalunya
Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà   Carles Sala i Roca
El secretari
de la Diputació de Girona   El director
       de l'Agència de l'Habitatge
       de Catalunya
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas   Jaume Fornt i Paradell
ANNEX I
Entitats que formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció de la demarcació de Girona
2017”

NIF ENTITATS Habitatges
G17795121 ASSOCIACIÓ DE SUPORT I ACOLLIDA A L’IMMIGRANT ÀKAN 3
G17740812 ASSOCIACIÓ TALLERS 12
G17101924 ATART 1
R1700016G CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA 8

P1700061C
CONSORCI CENTRE D´ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS LA
SOPA 3

G17695768 FUNDACIÓ ASTRES 3
G17143108 FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITÀRIA BELLVITGE 2
G17425224 FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA 1
G17703794 FUNDACIÓ PRIVADA ADIS 1
G17338492 FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS 4

G17535055
FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA
GARROTXA - FAGEDA 5

17588047G FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA 4
G17925215 FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS 5
G17148693 FUNDACIÓ SER GI 80
F17444225 SUARA S.C.C.L. 2
TOTAL 134

SEGON. Concedir la subvenció següent:

Expedient: 2017/7952 Beneficiari: Agència de l'Habitatge de Catalunya
NIF: Q0801820B Anualitat 2017: 80.000,00€
Projecte: Suport a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció social de la
demarcació de Girona
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TERCER. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària
403/1521/45000 del pressupost ordinari d’enguany de la Diputació de Girona.

QUART. Notificar que els beneficiaris han d’acceptar de manera expressa la subvenció
en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació. (model www.ddgi.cat).

CINQUÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a les previsions contingudes al conveni.

SISÈ. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i
de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

SETÈ. En tot acte de publicitat relatiu a l'objecte d'aquesta subvenció, s'haurà
d'esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació.

4 JG952/000234/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Concedir la subvenció nominativa a
l'Associació Olot Fotografia per unes beques (exp. 2017/1651)

L’Associació Olot Fotografia ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
de les beques i s’ha instruït l'expedient corresponent (2017/1651).

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació Olot-Fotografia, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions;

Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la fiscalització
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat,
ACORDA:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Olot Fotografia, per al finançament de
les beques, que es detalla a continuació:

Número
d’expedient Nom del Beneficiari NIF del beneficiari

2017/1651 Associació Olot Fotografia G17560517

Objecte de la subvenció
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Beques
Cost total de

l’objecte
subvencionat

Cost de les
despeses

subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge
de

finançament

Import a
justificar

2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 40 % 2.500,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 502/3322/48004 del pressupost de la Diputació de Girona de
2017.

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

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

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

SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Olot Fotografia, 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 i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot
indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració;
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.
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SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció,
per l’import de 1.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 40 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè d’aquest
acord.

VUITÈ. Règim de justificació. L’Associació Olot Fotografia ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 2.500,00 € corresponents a l’import total de les despeses
que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que
és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de
documentació) que ha de contenir la informació següent:

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;

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 2017.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la
Diputació de Girona.

5 JG952/000236/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia
presentada per l'Associació d'Història Rural de les comarques gironines a
la subvenció concedida per la publicació del llibre "Protoindustrialització
en terra de masos. L'àrea de Besalú, 1750-1850" (exp. 2017/5494)

En data 18 de juliol de 2017, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 4.987,50
euros a l’Associació d’Història Rural amb CIF G17594698, per a la publicació del llibre
“Protoindustrialització en terra de masos. L’àrea de Besalú, 1750-1850 “ (títol
provisional).(Exp. 2017/5494)

L’Associació d’Història Rural, però, ha presentat, en data 11 d’octubre de 2017, un
escrit de renúncia a la subvenció anteriorment esmentada, motivada pel fet que “la
Comissió que supervisa el procés d’avaluació de les publicacions de l’Associació
d’Història Rural, conscient de la responsabilitat que comporta ser beneficiaris de
recursos públics, i després d’examinar els esborranys lliurats per l’autor, ha decidit
aturar el procés d’edició atès que ha considerat que la monografia presentava un
volum de deficiències que no permetien publicar-la en els terminis establerts per la
convocatòria”.

Per això, i d’acord amb l’informe de la cap del Servei 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. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació d’Història Rural
amb CIF G17594698 de data 11 d’octubre de 2017, a la subvenció de 4.987,50 euros
atorgada per la Junta de Govern de data 18 de juliol de 2017 (expedient 2017/ 2126),
per la publicació del llibre “Protoindustrialització en terra de masos. L’àrea de Besalú,
1750-1850” (títol provisional). (Expedient 2017/5494).

SEGON. Anul·lar el document comptable AD 920170007994 per import de 4.987,50
euros reservats a l’Associació d’Història Rural amb CIF G17594698 corresponents a
l’import concedit per la subvenció per la publicació del llibre “Protoindustrialització en
terra de masos. L’àrea de Besalú, 1750-1850” (títol provisional). (Expedient 2017/5494).

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació d’Història Rural.

6 JG952/000239/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de la concessió de
subvencions als Consells Comarcals, per al finançament de les activitats i
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projectes culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines
(exp. 2017/6597)

Vistes les bases reguladores per a la concessió de subvencions als Consells
Comarcals, per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines
Joves de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la
sessió de 27 de juliol de 2017, publicades definitivament al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) 179, de 19 de setembre de 2017.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data de 5 de setembre de
2017, publicada al BOPG 179, de 19 de setembre de 2017.

Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora, de 14 de
novembre de 2017, 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:

Expedient CIF Nom
del
benefi
ciari

Concept
e de la
subvenc
ió

Puntu
ació
obting
uda

Pressupo
st activitat

Import de
la
subvenció
(en €)

% de
finanç
ament

Import a
justificar (en
€)

2017/808
7

P6700003D

Consel
l
Comar
cal del
Gironè
s

Young
Talent
Gironès

77
4.500,00

€
3.375,00 € 75% 3.375,00 €

2017/829
3

P1700016G

Consel
l
Comar
cal de
la
Cerda
nya

Parets
teves i
de tots!

78 3.000,00
€

3.000,00 € 100% 3.000,00 €

2017/829
5 P6700004B

Consel
l
Comar
cal del
Ripollè
s

Premis
Literaris
Joan
Triadú i
Gaudeix
tot l’any

72
2.581,00

€ 2.581,00 € 100% 2.581,00 €
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2017/829
7

P6700010I

Consel
l
Comar
cal del
Pla de
l’Estan
y

Cultural
Social =
Teatre +
Participa
ció Jove

69 2.800,00
€

2.800,00 € 100% 2.800,00 €

2017/829
8 P6700008C

Consel
l
Comar
cal de
l’Alt
Empor
dà

Espai
Cultur’Alt 79

4.500,00
€ 4.500,00 € 100% 4.500,00 €

2017/829
9

P6700002F

Consel
l
Comar
cal de
la
Selva

Talent
Jove
Selva

74
3.150,00

€
3.150,00 € 100% 3.150,00 €

2017/830
1

P6700007E

Consel
l
Comar
cal de
la
Garrotx
a

L’Ideal
Cultura

88 3,459,85
€

3.459,85 € 100% 3.459,85 €

Total 22.865,85 € 22.865,85 €

SEGON. Disposar la despesa total, de 22.865,85 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 500/3340/46507 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Girona.

TERCER. Anul·lar l’import sobrant i retornar-lo a l’aplicació pressupostària inicialment
prevista en el pressupost general de la Diputació de Girona.

QUART. Establir com a data límit del termini de justificació de la subvenció concedida
el 15 de desembre de 2017.

CINQUÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

7 JG952/000237/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la sol·licitud de pròrroga de
la Fundació Josep Irla, de Barcelona, per la Beca d'Estudis Històrics
President Irla (exp. 2017/873)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 21 de febrer de 2017, va aprovar la
concessió d’una subvenció nominativa per al finançament de la Beca d’Estudi
President Irla, 2017. (exp. 2017/873)



23
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

En data 3 de novembre de 2017, la Fundació Josep Irla ha presentat la sol·licitud de
pròrroga de la justificació de la subvenció motivant que el guanyador de la Beca ha
sol·licitat més temps per poder presentar la feina i, per tant, no poden editar l’obra
guanyadora dins del termini establert a la resolució (30/11/2017)

Atès que l'article 32.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que l'Administració, llevat que hi hagi un precepte
en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers.

Atès que l'article 32.3 del mateix cos legal esmentat determina que tant la petició dels
interessats com la decisió sobre l'ampliació del termini s'han de produir, en tot cas,
abans del venciment del termini de què es tracti i que els acords sobre l'ampliació de
terminis o sobre la denegació no són susceptibles de recursos.

Atès que l'article 28.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona recull les mateixes condicions referides.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de govern, a
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Concedir a la Fundació Josep Irla, de Barcelona, amb NIF G61304663, una
pròrroga fins al 20 d’abril de 2018 per a la justificació de la subvenció pel finançament
de la Beca d’Estudi Josep Irla, 2017.

SEGON. Aquesta pròrroga no altera cap altra condició de les establertes en la
resolució de 21 de febrer de 2017.

TERCER. Notificar el present acord a la Fundació Josep Irla, amb seu a Barcelona.

8 JG952/000238/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la sol·licitud de pròrroga de
l'Ajuntament de Figueres per al finançament dels Festivals Acústica i
Acustiqueta (exp. 2017/7213).

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 5 de setembre de 2017, va aprovar la
concessió d’una subvenció nominativa per al finançament dels Festivals Acústica i
Acustiqueta, l’any 2017. (exp. 2017/7213)

En data 7 de novembre de 2017, l’Ajuntament de Figueres ha presentat la sol·licitud de
pròrroga de la justificació de la subvenció motivant que els promotors del Festival no
han presentat a l’Ajuntament la liquidació final i en conseqüència no s’ha pogut fer
efectiu encara el pagament final per aquest concepte. Per això l’Ajuntament no pot
justificar la totalitat de la despesa dins del termini establert a la resolució de la
concessió (15/11/2017)
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Atès que l'article 32.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que l'Administració, llevat que hi hagi un precepte
en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers.

Atès que l'article 32.3 del mateix cos legal esmentat determina que tant la petició dels
interessats com la decisió sobre l'ampliació del termini s'han de produir, en tot cas,
abans del venciment del termini de què es tracti i que els acords sobre l'ampliació de
terminis o sobre la denegació no són susceptibles de recursos.

Atès que l'article 28.2 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona recull les mateixes condicions referides.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern a
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Concedir a l’Ajuntament de Figueres, amb NIF P1707200J, una pròrroga fins
al 20 de desembre de 2017 per a la justificació de la subvenció pel finançament dels
Festivals Acústica i Acustiqueta.

SEGON. Aquesta pròrroga no altera cap altra condició de les establertes en la
resolució de 5 de setembre de 2017.

TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Figueres.

9 JG952/000060/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Concessió de subvencions dins la campanya "Del Mar
als Cims" 2015-2017 (exp. 2016/4793)

La Junta de Govern de 16 de juny de 2015 va acordar designar les entitats i les
activitats de la campanya “Del Mar als Cims” per als cursos 2015-16 i 2016-17.

Vistos els comptes justificatius rebuts, i un cop comprovat  que s'ajusten a les
activitats incorporades per la Diputació de Girona a la Campanya “Del Mar als Cims”, i
que els beneficiaris han presentat tota la documentació justificativa especificada a les
bases reguladores i que de la documentació aportada es desprèn que s'ha acomplert
l'objecte de la subvenció.

Atès que en data 1 de desembre de 2016 es va fer la disposició d’una part de la
despesa, la qual va ser incorporada com a romanents de 2016 en data 13 de febrer de
2017, ara cal fer la disposició de la resta de la despesa amb càrrec al pressupost 2017
per completar els imports.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA:



25
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

PRIMER. Concedir a les següents entitats les subvencions pels conceptes i imports
que s'hi especifiquen:

EXP ENTITAT NIF CONCEPTE SUBVENCIÓ R OMAN
ENTS
2016

D 2017

1114 SORBUS J17608977 Activitats 3r
trimestre

4.625,50 4.625,50

955 Escola Natura
Estany de
Banyoles

G17299991 Activitats 3r
trimestre

4.494,00 4.494,00

1066 TOSCA B17447376 Activitats 3r
trimestre

1.245,00 1.245,00

1726 Associació Alt
Ter

G17645151 Activitats 3r
trimestre

3.940,00 3.940,00

3909 Terregada.net
SCCL

F17892381 Activitats 3r
trimestre

177,50 177,50

3929 As s o c i a c i ó
Mediambienta
l XATRAC

G55014179 Activitats 3r
trimestre

3.586,00 413,00 3.173,00

1097 La Copa F17803016 Activitats 3r
trimestre

137,50 137,50

915 Consorci de
les Gavarres

P6700016F Activitats 3r
trimestre

1.405,50 1.405,50

3617 Jordi Artola 46670891G Activitats 3r
trimestre

457,00 145,00 312,00

1728 Can Quintana
Museu de la
Mediterrània

Q1700569E Activitats 3r
trimestre

4.734,00 4.734,00

1735 Consorci de
l’Estany

P1700051D Activitats 3r
trimestre

322,50 90,00 232,50

1731 CRTA G17355660 Activitats 3r
trimestre

1.262,50 650,00 612,50

3217 Josep Durall 36892784W Activitats 3r
trimestre

6.638,50 2.420,00 4.218,50

33.025,50 3.718,00 29.307,50

SEGON. Disposar la despesa total de 29.307,50 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/48000.

10 JG952/000056/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Conveni entre la DDGI i ELFOCAT per actuacions de
dinamització del sector forestal comunitari a les comarques gironines-
2017-2019. Exp. 2017/6007

ELFOCAT agrupa els ens locals públics amb patrimoni forestal o amb gran vinculació
amb el sector forestal de Catalunya. I té l'objectiu de donar suport als ajuntaments
propietaris forestals per implantar la biomassa com font energètica sostenible, donar
suport a les relacions transfrontereres dels ajuntaments forestals per a la defensa de
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llurs interessos davant la UE, i de dinamització de l'activitat forestal en forests
públiques.

El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la Línia
de subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual fa
referència específica a ELFOCAT, i el pressupost de 2017 conté una partida
nominativa per a aquesta entitat, per la qual cosa es tracta del supòsit d’ajut de
concessió directa previst per l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

Que a les comarques de Girona hi ha prop d’un 20% de superfície forestal de propietat
municipal, una quantitat molt rellevant que converteix els municipis, en el seu conjunt,
en un dels principals actors en la gestió forestal a Girona, tant per la propietat que
representen com pel seu caràcter d’administració pública amb competències forestals
en l’àmbit local.

Que des de l’any 2011 la Diputació de Girona col·labora amb ELFOCAT i subvenciona
a aquesta entitat per tal de dinamitzar el sector forestal Gironí, portant a terme accions
de suport a la divulgació tècnica,  exposicions divulgatives i de formació, i participació
activa en projectes d’àmbit forestal les comarques de Girona

Que la signatura d’un nou conveni ofereix l’oportunitat de col·laborar amb una entitat
que representa tots els municipis que disposen de propietats forestals, fet que permet
realitzar accions conjuntes de millora i dinamització del sector. Ja que els municipis
realitzen aprofitaments i millores forestals  a partir de les seves forests ordenades,
amb la qual cosa generen una activitat econòmica regular i periòdica que dona feina a
molts actors forestals situats a zones rurals. A més d’aquestes funcions productives,
molts d’aquests terrenys forestals es troben dins d’espais naturals protegits de molt
alta qualitat, que son fonamentals en la protecció de la biodiversitat catalana, i, en
general, generen innumerable quantitat de beneficis a la societat i a la natura, en les
seves funcions protectores i socials: biodiversitat, paisatge, lleure, qualitat d’aigua,
magatzem de carboni, etc.

Que el present Conveni de col·laboració preveu que ELFOCAT desenvolupi les
següents actuacions: portar a terme accions de suport a la divulgació tècnica, que
inclouen específicament la redacció del Butlletí informatiu, edició d'altre material per a
altres accions del programa anual, exposicions divulgatives i de formació, a través de
conveni entre ELFOCAT i el CTFC i participació activa en projectes d’àmbit forestal,
liderats per la Diputació de Girona.

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

PRIMER. APROVAR el text del conveni amb l’Associació Entitats Locals Propietàries
Forestals a Catalunya, que presenta el següent tenor literal:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’ASSOCIACIÓ ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS A CATALUNYA
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(ELFOCAT) PER AL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE. Exp.
2017/6007
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel .................., assistit pel........., en virtut de
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ......................
ASSOCIACIÓ ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS A CATALUNYA
(ELFOCAT), amb NIF G25717570, representada pel ..., amb domicili a la Plaça de la
Trobada, s/n, a 25711-Montferrer i Castellbó.
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
ELFOCAT té l'objectiu de donar suport als ajuntaments propietaris forestals, per
implantar la biomassa com font energètica sostenible, donar suport a les relacions
transfrontereres dels ajuntaments forestals per a la defensa de llurs interessos davant
la UE, i de dinamització de l'activitat forestal en forests públiques.
El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la Línia
de subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual fa
referència específica a ELFOCAT, i el pressupost de 2017 conté una partida
nominativa per a aquesta entitat.
El present Conveni estableix les condicions de col·laboració entre la Diputació de
Girona i ELFOCAT, per tal de portar a terme accions de suport a la divulgació tècnica,
que inclouen específicament la redacció del Butlletí informatiu, edició d'altre material
per a accions del programa anual, exposicions divulgatives i de formació, a través de
conveni entre ELFOCAT i el CTFC i participació activa en projectes d’àmbit forestal,
liderats per la Diputació de Girona.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona i ELFOCAT, per tal de portar a terme accions
de suport a la divulgació tècnica, que inclouen específicament la redacció del Butlletí
informatiu, edició d'altre material per a altres accions del programa anual, exposicions
divulgatives i de formació, a través de conveni entre ELFOCAT i el CTFC i participació
activa en projectes d’àmbit forestal, liderats per la Diputació de Girona.
SEGON. PROGRAMA D’ACTUACIONS. Per tal de concretar les actuacions que es
duran a terme a l’empara d’aquest conveni, s’estableix com a eina bàsica el programa
anual d’actuacions.
El programa anual d’actuacions del 2017, que consta com a annex d’aquest
conveni, determina la valoració de les accions que assumeix ELFOCAT, en
compliment dels objectius pactats amb un pressupost desglossat de les hores
de personal propi assignades a aquestes tasques  i/o la previsió de factures de
tercers.
D’acord amb el què preveu el pacte vintè respecte a les possibles pròrrogues, abans
del 28 de febrer de l’any en què es programi, haurà de ser consensuat un nou
programa d’actuacions en el si de la Comissió de Seguiment prevista en el pacte
tercer. A tal efecte, ELFOCAT haurà de presentar abans del 10 de febrer de l’any en
curs, una sol·licitud de pròrroga que incorpori la proposta de programa anual amb la
definició de les accions que preveu assumir aquesta entitat i la previsió pressupostària
preliminar, així com el finançament que es preveu, amb detall de en quines actuacions
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o fraccions d’aquestes s’aplicarà, les finques implicades, les unitats d’actuació i el
nombre d’hectàrees, com també els preus unitaris.
Per a les possibles aportacions futures, en funció de la proposta de programa anual
presentada per ELFOCAT, un cop consensuada en el si de la comissió de seguiment,
el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona elaborarà un informe tècnic, el qual
establirà la valoració dels treballs proposats anualment i determinarà subvenció
màxima a aportar per part de la Diputació, d’acord amb la seva disponibilitat
pressupostària. Caldrà que el programa d’actuacions i la proposta de finançament
siguin aprovats per la Diputació de Girona en forma d’addenda al conveni i que aquesta
addenda sigui signada per les parts per a que es pugui considerar efectiva la pròrroga
del conveni i els compromisos d’aquesta puguin ser considerats vinculants.
TERCER. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. Per tal de garantir el correcte
desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts
signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte a les
clàusules d’aquest conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació
d’aquest, es crea una comissió de seguiment.
La Comissió de Seguiment, d'acord amb un calendari prèviament acordat, es reunirà
com a mínim de forma semestral per avaluar el desenvolupament correcte de les
actuacions previstes en el programa anual, així com per consensuar el programa
d’actuacions d’anys següents.
La Comissió de Seguiment tindrà la composició següent:
 dos representants tècnics designats per la Diputació de Girona;
 dos representants d’ELFOCAT

QUART. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles
funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al finançament, quan escaigui, de
les actuacions incloses en el programa anual aprovat en el marc d’aquest conveni i les
seves possibles addendes.
La Diputació de Girona es compromet a fer l’any 2017 una aportació econòmica
màxima a ELFOCAT de 4.000,00 €. Aquest import correspon al 75% de la despesa.
CINQUÈ. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les
que es detallen en l’annex d’aquest conveni com a programa d’actuacions 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 podran considerar com a subvencionables les despeses de personal. Es podran
considerar com a subvencionables les despeses generals (telèfon, llum, etc.) per
import màxim del 7% de les despeses de personal.
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA.
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 2017 i
finalitza el 31 de desembre de 2017.
SISÈ. 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, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació



29
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La
suma de les subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
SETÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en
aquest conveni.
VUITÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el termini
que finalitza el 31 de gener de 2018, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació de
Girona.
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 pacte desè d’aquest
conveni.
e) 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).
f) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a les
diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada tasca,
signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa corresponents i un
certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada.
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.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al
pacte cinquè, 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
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conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
NOVÈ. 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. 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, el període mínim és de 5 anys i les
circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura
en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal
indicar-hi l’import de la subvenció concedida.
DESÈ. PAGAMENT. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.
ONZÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada.
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona
al web de l’associació.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan

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

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

DOTZÈ. 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.



31
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.

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.
TRETZÈ. 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.
CATORZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
QUINZÈ. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari
tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent
en els supòsits següents:
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions.
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació.
SETZÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona té la facultat de verificar
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té
la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DISSETÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats 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.
DIVUITÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta
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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.
DINOVÈ. 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.
VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la
seva signatura i finalitzarà el 31 de març de 2018 i podrà ser prorrogat d’acord amb el
que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord
de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà el programa
d’actuacions, l’import i percentatge de subvenció i els terminis d’execució i de
justificació. L’òrgan competent per aprovar les possibles addendes de pròrroga per part
de la Diputació de Girona serà el vicepresident segon.
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VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa
aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni:
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts
L'acord unànime de tots els firmants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el

conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni per duplicat exemplar,
Montferrer, per ELFOCAT .... Girona,  per la Diputació de Girona ....”
ANNEX I
PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACTUACIONS  2017
Antecedents
Aquest programa d’actuacions dóna compliment a allò que estableix la clàusula
segona del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i ELFOCAT, que
preveu que el conveni esmentat es desplegarà mitjançant l’aprovació de programes
anuals, i a més fa referència explícita al caràcter excepcional del primer d’aquests
programes, amb la definició del seu contingut bàsic.
La configuració d’aquest primer programa de treball, amb un contingut bàsic que és la
preparació, amb el nivell de detall necessari, del programa de treball del 2017, s’ajusta,
doncs, estrictament a allò que estableix el conveni, en el sentit que, el programa del
2017 es pot aprovar dins del mateix any, però els programes dels anys següents s’han
d’aprovar preferiblement, el darrer trimestre de l’any anterior.
Es tracta d’una previsió necessària si, tal com diu el conveni, el programa de treball ha
de permetre la valoració de les actuacions.
D’acord amb les consideracions precedents i amb la voluntat de col·laboració
expressada al conveni per totes les parts que el signen, s’acorda per a l’any 2017 el
programa de treball següent.
Contingut bàsic del programa de treball
En el marc d’actuació d’aquest s’estableix el programa de treballs conjunt entre la
Diputació de Girona i ELFOCAT per:
Campanya el bosc a les escoles:
Prova pilot final. Edició i distribució del material (resum informatiu, dossier
activitat: joc + guia) als municipis propietaris de forests. Activitat a escoles rurals
(primera fase)
Fires i material divulgatiu:
Reposició material expositiu i divulgatiu i de formació
Quadríptics informació local:
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Treball a forests UP amb incidències, i distribució 2n tongada. Possibles reedicions.
Cadastre forests locals no UP:
Prova pilot a comarques, amb localització incidències
Comissió seguiment de la gestió de les forests locals d’utilitat pública:
Promoció i posada en marxa d’aquest organisme de coordinació (convenis,
subhastes, plans d’ordenació, subvencions i ajuts..)
Vicepresidència FECOF:
Promoure incorporacions, col·laboració en jornades europees forestals (canvi climàtic
als boscos..), assistència a juntes i reunions treball. Presentació projectes europeus
conjunts.
Suport als plans d’acció forestal de la diputació de Girona:
Donar suport a les accions forestals dels diferents programes promoguts per la
diputació de Girona quan afectin a la propietat local forestal; i en la localització i
promoció de la planificació de forests locals no declarades d’UP a comarques
gironines.
Pressupost i finançament del programa
Pressupost 2017 desglossat d’acord Conveni de col·laboració i cooperació entre la
Diputació de Girona i ELFOCAT:
Edició de material formatiu 1.537,50€
Serveis de suport tècnic externs 1.500,00€
Quotes, desplaçaments, gestoria i despeses de funcionament 962,50€
Total anual 4.000,00€

Pressupost actuacions de CINC-MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS I
TRENTA-TRES CÈNTIMS (5.333,300 €), amb un ajut de la Diputació de Girona de
QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €).

SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 4.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 300/4190/48002 del pressupost d’enguany.

TERCER. DESIGNAR l’enginyer tècnic forestal del servei de Medi Ambient i l’enginyera
tècnica forestal del Montseny com a representants tècnics de la comissió de
seguiment.

QUART. FACULTAR el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord.

CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord a l’Associació Entitats Locals Propietàries
Forestals a Catalunya.

SISÈ. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.

11 JG952/000063/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Concessió de subvencions dins de la campanya
"Tallers Ambientals" 2015-2017. EXP 2016/4794
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La Junta de Govern de 16 de juny de 2015 va acordar designar les entitats i les
activitats de la campanya “Tallers Ambientals” per als cursos 2015-16 i 2016-17.

Vistos els comptes justificatius rebuts, i un cop comprovat  que s'ajusten a les
activitats incorporades per la Diputació de Girona a la Campanya “Tallers Ambientals”, i
que els beneficiaris han presentat tota la documentació justificativa especificada a les
bases reguladores i que de la documentació aportada es desprèn que s'ha acomplert
l'objecte de la subvenció.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Concedir a les següents entitats les subvencions pels conceptes i imports
que s'hi especifiquen:

EXP ENTITAT NIF CONCEPTE SUBVENCIÓ
3455 ROCAMARE G17524984 Activitats 3r trimestre 700,00

SEGON. Disposar la despesa total de 700,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/48000.

12 JG952/000005/2017-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música
Isaac Albéniz; Conservatori de Música: Aprovació preus públics Aula de
Música Antiga curs 2017-2018 i del Laboratori Ars Nova

L’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
organitza l’onzena edició de l’Aula de Música Antiga (AMA) per el curs acadèmic
2017-2018.

La interpretació de la música antiga amb criteris històrics i instruments originals ha
obert en els últims 50 anys nombroses perpectives de comprensió i de possibilitats
interpretatives que han revitalitzat i transformat la pràctica d’una gran part de la música
occidental (des de les músiques medievals fins a la música romàntica).

Aquest curs està dirigit tant a aquells músics (estudiants o professionals) que vulguin
aproximar-s’hi per primera vegada com a aquells que vulguin continuar aprofundint-hi.
L’AMA pot ser també un bon element preparatori per a intèrprets que es preparin per a
proves d’accés a estudis superiors o estudis de masterització de música antiga.

Els estudis impartits a l’AMA estan reconeguts per la Generalitat com a assignatura
optativa del currículum dels ensenyaments professionals de música, tant per l’alumnat
propi del Conservatori com per al d’altres centres.

La vigent ordenança reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis i la
realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori
estableix en l’article 5.2 que per les activitats que no estiguin contemplades en el
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quadre de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la
Diputació de Girona aprovarà les tarifes corresponents.

Vist l’estudi de costos del preu públic per a la realització de les activitats “Aula de
Música Antiga 2017-2018” i “Laboratori Ars Nova”, i l’informe favorable d’Intervenció i
Secretaria, la Junta de Govern, a proposta d’aquesta Presidència, per unanimitat,
ACORDA:

PRIMER. Aprovar els següents preus públics:
1) Aula de Música Antiga curs 2017-2018.

-Preu del curs complet Aula de Música Antiga
Matrícula ordinària: 127,50 euros
Matrícula alumnes matriculats a l’ensenyament no oficial i no reglat mitjà del
Conservatori: 0,00 euros.
Quotes:

Concepte Preu Terminis de
pagament

Classes danses antigues,
xerrades, una hora de classe
d’instrument, projectes i servei
d’aula

450,00 € Tres mensualitats

Classes danses antigues,
xerrades, dos hores de classe
d’instrument, projectes i serveis
d’aula

900,00 € Tres mensualitats

-Preu del curs parcial Aula de Música Antiga
Matrícula: 0,00 euros
Quotes:

Concepte Preu Terminis de
pagament

Projectes de conjunt 235,00 € Quota única
Alumnes oients 135,00 € Quota única

2) Laboratori Ars Nova
Matrícula ordinària: 127,50 euros
Matrícula alumnes matriculats a l’ensenyament no oficial i no reglat mitjà del
Conservatori: 0,00 euros.

Quota:
Preu Terminis de pagament

150,00 euros Tres mensualitats
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SEGON. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector de l’organisme autònom
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

TERCER. Ordenar la publicació d’aquests preus públics en el Butlletí Oficial de la
Província i el tauler d’anuncis de l’organisme autònom

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES

13 JG952/000045/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concedir una prorroga a
l'ajuntament d'Anglès per a la justificació de la renovació de la gespa
artificial fins el 28 de febrer de 2018. Expedient 2016/6068

Des de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar i mitjançant acord de
la junta de govern de 29 de novembre de 2016 es concedeix una subvenció a
l’Ajuntament d’Anglès, expedient número 2016/6068, per un import de 37.500,00 euros,
per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol. El termini per a la
presentació dels justificants finalitza el 30 de setembre de 2017

Atès que en data 1 d’agost de 2017 el beneficiari sol·licita una pròrroga del termini de
justificació i el motiu que fa constar és que s’ha detectat l’existència de contradiccions
no esmenables entre el plec de prescripcions tècniques i el projecte d’obres subjecte a
licitació.

Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què s'assenyala
que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir d’ofici o a
petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi de la
meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen
drets de tercers.

D'acord amb els antecedents, i d’acord amb l’informe favorable del cap el centre
gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat,
ACORDA:

PRIMER. Concedir una pròrroga per a l’execució de l’obra i la presentació dels
justificants, fins al termini màxim de 28 de febrer de 2018, a l'Ajuntament d’Anglès de la
subvenció que té concedida per un import de 37.500,00 euros, núm. d’expedient
2016/6068, aprovada per junta de govern de 29 de novembre de 2016, destinada a la
renovació de la gespa artificial.

SEGON. Aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de la subvenció, i en cas de
no justificar-se en el nou termini assenyalat, es procedirà a l’anul·lació de l’ajut
concedit.
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TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

14 JG952/000046/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Estimar prorroga ajuntament de
Lloret de Mar renovació camp gespa artificial. Expedient 2017/6067

Des de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar i mitjançant acord de
la junta de govern de 29 de novembre de 2016 es concedeix una subvenció a
l’Ajuntament de Lloret de Mar, expedient número 2016/6067, per un import de 37.500,00
euros, per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol. El termini per a la
presentació dels justificants finalitza el 30 de setembre de 2017

Atès que en data 28 d’agost de 2017 el beneficiari sol·licita una pròrroga del termini de
justificació i el motiu que fa constar és que la licitació d’aquesta instal·lació a hores
d’ara encara no està adjudicada, i que sembla poc probable poder justificar la seva
finalització per abans del 30 de setembre de 2017, es veu necessari demanar una
pròrroga en el termini de justificació de la concessió de la subvenció.

Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què s'assenyala
que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir d’ofici o a
petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi de la
meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen
drets de tercers.

D'acord amb els antecedents, i d’acord amb l’informe favorable del cap el centre
gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat,
ACORDA:

PRIMER. Concedir una pròrroga per a l’execució de l’obra i la presentació dels
justificants, fins al termini màxim de 31 de gener de 2018, a l'Ajuntament de Lloret de
Mar de la subvenció que té concedida per un import de 37.500,00 euros, núm.
d’expedient 2016/6067, aprovada per junta de govern de 29 de novembre de 2016,
destinada a la renovació de la gespa artificial.

SEGON. Aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de la subvenció, i en cas de
no justificar-se en el nou termini assenyalat, es procedirà a l’anul·lació de l’ajut
concedit.

TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat.
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15 JG952/000037/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Desestimació recurs de reposició
del club petanca Girona escola en relació a la sol·licitud del programa B3.
Expedient 2017/5820

Vist el recurs de reposició presentat pel club petanca Girona escola, entrat al registre
de la Diputació en data 29 de juliol de 2017, contra l’acord de la Junta de Govern de 20
de juny de 2017, en virtut de la qual se li denegava la subvenció sol·licitada dins el
programa B3 de suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars amb el
motiu que l’activitat no obté la puntuació mínima.

Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu:

“ANTECEDENTS
En data 30 de març  de 2017, l’entitat CLUB PETANCA GIRONA ESCOLA presenta, al
registre d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció per al foment i la
pràctica de l'esport del Subprograma B3 “Suport a l’organització d’esdeveniments
esportius singulars”.
En data 20 de juny de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la
concessió de subvencions per al programa B “Suport a les entitats esportives de les
comarques gironines per la promoció i el foment de l’activitat físicoesportiva i l’esport”,
on es desestima la subvenció per al Subprograma B3 “Suport a l’organització
d’esdeveniments esportius singulars” a l’entitat CLUB PETANCA GIRONA ESCOLA
amb el motiu que l’activitat no obté la puntuació mínima.
La puntuació obtinguda va ser la següent:

NIVELL DURADA FEMENÍ DISCAPACITAT PARTICIPANTS INTERÉS TOTAL
10 10 10 0 5 5 40

En data 29 de juliol de 2017, l’entitat CLUB PETANCA GIRONA ESCOLA presenta, al
registre d’entrada de la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de
la Junta de Govern, on demana que s’estimi el recurs que presenta i se li concedeixi la
subvenció  per a l’actuació presentada en el Subprograma B3 “Suport a l’organització
d’esdeveniments esportius singulars”, amb els següent motius:
 Que la resolució diu que el motiu d’exclusió és el fet que no assoleix la

puntuació mínima de 50 punts.
 Que l’entitat aporta un document de la federació per justificar que

l’esdeveniment és de caire internacional i així obtenir la puntuació que li
correspon en aquest criteri de valoració.

Es comprova que la documentació que aporta no demostra que l’esdeveniment
correspongui a un esdeveniment internacional, doncs el document que aporta és la
sol·licitud a la Federació Catalana de Petanca de l’organització d’un campionat entre
clubs amb normativa i reglament de la Federació Catalana de Petanca. No s’observa
enlloc ni l’autorització d’aquest esdeveniment, ni l’àmbit internacional.
FONAMENTS DE DRET
D'acord amb l'Article 12 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012,
que estableix que a les bases específiques corresponents hi hauran definits l’objecte,
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les despeses subvencionables, els criteris de valoració i la forma de determinar la
quantia de les subvencions.
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport a
l’acció de promoció i foment de l’activitat físicoesportiva Subprograma B3 “Suport a
l’organització d’esdeveniments esportius singulars”, aprovades pel Ple de la Diputació
de Girona en sessió de 20 de desembre de 2016, que en el seu annex  diu que
l’objecte d’aquest subprograma serà el de donar suport a les entitats esportives per a
l’organització d’esdeveniments esportius singulars amb un important impacte social,
econòmic o de promoció important a les comarques gironines.
D’acord amb els motius exposats per l’entitat i la documentació presentada que no
justifica que l’activitat del Subprograma B3 “Suport a l’organització d’esdeveniments
esportius singulars” sigui un esdeveniment internacional reconegut.
CONSIDERACIONS
No queda justificat que l’esdeveniment esportiu sigui un esdeveniment internacional
reconegut i oficial.
CONCLUSIONS
Informo desfavorablement sobre l’estimació del recurs de reposició de l’entitat CLUB
PETANCA GIRONA ESCOLA en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la
convocatòria del Subprograma B3 “Suport a l’organització d’esdeveniments esportius
singulars”.”

Per tant, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
ACORDA:

ÚNIC. Desestimar el recurs de reposició presentat pel club petanca Girona escola en
relació a la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria del programa B3, ja
que no assoleix la puntuació mínima.

16 JG952/000036/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a Federació
Catalana de Futbol pel programa + kesport. Expedient 2017/5948

La Federació Catalana de Futbol, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament de educació en valors al futbol base català + kesport i s’ha instruït
l'expedient corresponent 2017/5948.

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 d’Esports atorgarà una
subvenció nominativa a la federació catalana de futbol.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la federació catalana de futbol, de Barcelona, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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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 la subvenció següent:

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2017/5948 Federació Catalana de Futbol Q5855022I

Objecte de la subvenció Naturalesa

Educació en valors al futbol base català + kesport Corrent

Cost
de l’objecte de la
subvenció €

Import de la
subvenció €

Import a justificar € D e s p e s e s
subvencionables

945.873,86 50.000,00 150.000,00 Personal

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 50.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520.3410.48029 del pressupost de la Diputació de Girona de
2017.

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

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i
finalitza el 30 de juny de 2017.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció

Es considera que la federació catalana de futbol, 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.
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SISÈ. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 11 de desembre de 2017,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 150.000,00 euros
corresponents a l’import de les despeses de personal que consten en el pressupost de
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació
d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha de contenir la informació següent:

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

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

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

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

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

SETÈ. Afectació dels béns.
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció
per un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, i
mínim 2 anys per a la resta. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al
qual es va concedir la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar les quantitats
percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que correspongui,
circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic corresponent.
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En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció
concedida.

VUITÈ. Pagament
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del Cap del Centre
Gestor.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant 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.

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

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

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

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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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 d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

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, una
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent.

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

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

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

b) 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 la Junta de Govern de la Diputació
serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords.

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

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

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

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

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
a) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
b) 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.
c)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
d)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
e)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat
i el compliment dels drets dels usuaris.
f)  La bona fe.
g)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
h)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
i) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

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

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

DIVUITÈ. Notificar aquest acord a la Federació Catalana de Futbol.
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17 JG952/000039/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Desestimar el recurs de reposició
de l'escola Castell de Farners del programa neda a l'escola, ja que rep la
totalitat de la subvenció que ha sol·licitat. Expedient 2017/1099

Vist el recurs de reposició presentat per l’escola Castell de Farners, entrat al registre
de la Diputació en data 15 de juny de 2017, contra l’acord de la Junta de Govern de 30
de maig de 2017, en virtut de la qual se li concedia una subvenció de 600,00€ pel
programa neda a l’escola.

Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu:

“ANTECEDENTS
En data 14 de febrer  de 2017, l’ESCOLA CASTELL DE FARNERS presenta, al
registre d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció per al foment i la
pràctica de l'esport, Programa D “Neda a l’escola”.
En data 30 de maig de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre
la concessió de subvencions per al programa “Neda a l’escola”, on s’atorga a
l’ESCOLA CASTELL DE FARNERS una subvenció de 600,00€ . 
En data 15 de juny de 2017, l’ ESCOLA CASTELL DE FARNERS presenta, al registre
d’entrada de la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la Junta
de Govern, amb els següent motius:
Que l’escola té alumnes amb necessitats educatives especials i demana que es tingui
en compte per a quantificar la subvenció tal i com contemplen les bases de la
convocatòria.
Efectivament, es comprova que l’escola té alumnes amb necessitats educatives
especials que participen al Programa “Neda a l’escola”. També es comprova que s’ha
concedit a l’entitat el total de subvenció que demanava a la Diputació.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’Article 8 de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012,
que estableix la quantia de les subvencions.
D'acord amb l'Article 12 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012,
que estableix que a les bases específiques corresponents hi hauran definides les
despeses subvencionables, els criteris de valoració i la forma de determinar la quantia
de les subvencions.
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport a
l’acció de promoció i foment de l’activitat físicoesportiva, Programa D “Neda a l’escola”,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 20 de desembre de 2016,
que en el seu annex  diu que l’import  total de les subvencions per al programa D serà
la suma de l’import per unitat escolar, l’import per necessitats educatives especials (si
en té) i l’import de transport (sempre que el municipi on pertany el centre educatiu no
disposi de piscina i s’hagi de desplaçar a un altre municipi).
D’acord amb els motius exposats per l’escola on justifiquen que a l’activitat per la qual
demanen la subvenció hi ha alumnes amb necessitats educatives especials.
CONSIDERACIONS
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Tot i que s’ha comprovat que l’entitat té alumnes amb necessitats educatives especials
i que li correspondria una subvenció de 300,00€ per aquest concepte, s’observa que
l’entitat ja rep el màxim de subvenció que pot rebre segons la seva sol·licitud i que per
tant, no es poc concedir més quantitat econòmica de la que demanen al formulari de
sol·licitud.
CONCLUSIONS
Es proposa desestimar el recurs de reposició del ESCOLA CASTELL DE FARNERS
en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria del programa D
perquè, tot i reunir els requisits per obtenir la quantitat econòmica de subvenció per a
alumnes amb necessitats educatives especials, a l’entitat ja se li ha concedit la
quantitat total que demanava a la sol·licitud.”

Per tant, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Cooperació Esportiva,
per unanimitat, ACORDA:

ÚNIC. Desestimar el recurs de reposició presentat per l’escola Castell de Farners en
relació a la sol·licitud de subvenció presentada pel programa neda a l’escola, que tot i
reunir els requisits per obtenir la quantitat econòmica de subvenció per a alumnes amb
necessitats educatives especials, a l’escola ja se li ha concedit la quantitat total que
demanava a la sol·licitud.

18 Proposicions urgents

No se’n presenten.

19 Precs i preguntes

No se’n formulen.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.25 h, de
la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.
_____________________________________________________________________

EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL

Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas
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