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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.:969

Número: 969 
Caràcter: Ordinària
Data: 17 de juliol de 2018
Hora d’inici: 10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/6909

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

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

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de
juliol de 2018
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2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG969/000033/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció Ajuntament Besalú per
millores resclosa de Can Surós (exp. 2018/6457)

4. JG969/000038/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Pròrroga subvenció de l'Ajuntament de
Llagostera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp.
2017/1391)

5. JG969/000001/2018-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música
Isaac Albéniz; Conservatori de Música: Aprovació preu públic material escolar
2018-2019 (exp. 2018/174)

6. JG969/000002/2018-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música
Isaac Albéniz; Conservatori de Música: Aprovació preu públic Coral Familiar
2018-2019 (exp. 2018/173)

7. JG969/000146/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació del preu púbilc i de la realització
dels cursos nivell inicial i nivell avançat del "Professor Itinerant" organitzats per
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona per al 2018 i 2019. (exp.
2018/6211)

8. JG969/000156/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació Girona: Universitat i Futur per al finançament de les activitats culturals
i de funcionament de les càtedres (exp. 2018/6165)

9. JG969/000157/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Associació per a la Difusió del Folklore_Adifolk per al finançament del 31è
Aplec Internacional (exp. 2018/5973)

10. JG969/000158/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació Josep Pla de Palafrugell per al finançament de la Promoció de la
lectura i els estudis del patrimoni literari de Josep Pla (exp. 2018/1608)

11. JG969/000159/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà per al finançament de la 23a Fira de Circ al
Carrer (exp. 2018/6496)

12. JG969/000165/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Modificar el punt segon de l'acord de
Junta de Govern de 3 de juliol de 2018 relatiu a l'acord de concessió de
subvencions per a activitats dels centres d'estudis corresponent a la
convocatòria per a l'any 2018 (exp. 2018/741)

13. JG969/000038/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Informar expedient de constitució de
l'Agrupació de municipis dels ajuntaments de Sant Martí de Llémena, Susqueda
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i les Planes d'Hostoles pel sosteniment en comú del lloc de Secretaria -
Intervenció. (exp. 2018/6736)

14. JG969/000039/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Informar expedient de constitució de
l'Agrupació de municipis dels ajuntaments de Mollet de Peralada i Cabanes pel
sosteniment en comú del lloc de Secretaria - Intervenció.  (exp. 2018/6739)

15. JG969/000032/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Resolució de la campanya d'ajuts per a la realització de projectes
dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 2018 (exp.
2018/480)

16. JG969/000033/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar modificació del beneficiari de la campanya Del Mar als
Cims (exp. 2017/5658)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

17. JG969/000030/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per al suport als
programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25
anys i no professionals, d'esports individuals (exp. 2018/6747)

18. JG969/000005/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovar l'Addenda als Convenis
de col·laboració per a la contractació, creació i desenvolupament de les Fases I i
II del Programari TCQi (exp. 2018/6745)

19. JG969/000003/2018-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica;
Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció de concessió directa per dur a
terme la fase V del projecte "Jo de gran vull ser com tu" (exp. 2018/6260)

20. JG969/000022/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa per a l'Ajuntament de
Santa Coloma de Farners per al finançament de l'organització de la Fira de la
ratafia (exp 2018/6639)

21. JG969/000023/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Atorgar ajuda de concessió directa a l'ajuntament
d'Hostalric per dur a terme l'implementació d'un paquet de mesures per al
desenvolupament del teixit comercial i turístic. (exp. 2018/6348)

22. JG969/000004/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per
l'empresa Drivalia Car Rental, SL (exp. 2017/8908)

23. Proposicions urgents

24. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 3
de juliol de 2018
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S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de juliol
de 2018, prèviament lliurada als assistents.

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

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG969/000033/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir subvenció
Ajuntament Besalú per millores resclosa de Can Surós (exp. 2018/6457)

L'Ajuntament de Besalú ha sol·licitat en data 17/04/18 una subvenció exclosa de
concurrència per al finançament de l’obra “Millores resclosa de Can Surós del Riu
Fluvià derivades de les pluges tardor 2017” i en motiva l’interès públic i la urgència de
l’actuació el fet que afecta greument la zona d’hortes de Besalú i el requeriment de
l’Agència Catalana de l’Aigua al tractar-se d’una actuació que permet el manteniment
del cabal ecològic del riu Fluvià.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que l’Àrea de Cooperació Local pot
atorgar ajuts específics per despeses municipals d’especial interès o despeses
extraordinàries, amb la possibilitat d’utilitzar el procediment de concessió directa
mitjançant subvencions nominatives o ajuts específics en determinats supòsits
excepcionals.

La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa
de Cooperació Local i en la seva memòria proposa que s’atorgui una subvenció de
concessió directa de 38.000,00 € a l’Ajuntament de Besalú En l’esmentada memòria
es considera que les especials característiques de les actuacions per a les quals se
sol·licita la subvenció, així com el seu interès públic específic, en dificulten la inclusió
en una convocatòria pública de subvencions, i justifiquen l’atorgament amb caràcter
excepcional d'una subvenció de concessió directa.

Atès la justificació de l’interès especial de la subvenció i del fet que no es pot incloure
en cap convocatòria de concurrència competitiva de la Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Vist l'informe favorable del Cap del Servei de Cooperació Local, la Junta de Govern, a
proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per
unanimitat, acorda:
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Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:

Núm.
d'expedient

Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de la subvenció

2018/6457 Ajuntament de
Besalú

P1702200E Millores resclosa de Can Surós del Riu
Fluvià derivades de les pluges tardor
2017

Cost total de
l'objecte

subvencionat

Cost de les
despeses

subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

76.451,76 € 76.451,76 € 38.000,00 € 49,70 % 76.451,76 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 38.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 400/9420/76202 del pressupost de la Diputació de Girona de 2018.

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

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

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, dins el termini que
finalitzat el dia 28 de juny de 2019 la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

En cas d’inversions, s’admet la presentació de justificacions parcials sempre que es
faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta resolució.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
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En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

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

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

Vuitè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada, i caldrà col.locar un cartell anunciador de l’obra amb
el logotip de la Diputació de Girona.

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

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

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

Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els
supòsits següents:

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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El centre gestor tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

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

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

Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

Divuitè. Notificar aquest acord al beneficiari amb indicació dels recursos procedents.

4. JG969/000038/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Pròrroga subvenció de
l'Ajuntament de Llagostera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1391)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 16 de maig de 2017, va concedir a
l’Ajuntament de Llagostera una subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017, despeses d’inversió, d’import 103.923,00 € per a les obres de
reurbanització del carrer Constància, amb un termini per a justificar fins el 30 de
setembre de 2018.

En data 5 de juliol de 2018, l’Ajuntament de Llagostera sol·licita una pròrroga del
termini per a la presentació del justificants de la subvenció concedida.

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.

Vista la documentació presentada per l'Ajuntament i d’acord amb les Bases de la
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir a l'Ajuntament de Llagostera una pròrroga per a la justificació de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017, despeses d’inversió, per a les obres de reurbanització del carrer Constància,
d’import 103.923,00 € fins el 30 de novembre de 2018 i condicionar el lliurament de
les subvencions, que son compatibles amb altres ajudes, al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
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La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.

Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Llagostera.

5. JG969/000001/2018-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música
Isaac Albéniz; Conservatori de Música: Aprovació preu públic material
escolar 2018-2019 (exp. 2018/174)

La direcció acadèmica i la direcció de l’organisme autònom, en funcions, proposen
establir una quota de material escolar als alumnes del Conservatori per el curs
acadèmic 2018-2019. L’Associació de Mares i Pares del Conservatori de Música Isaac
Albéniz (AMPA) s’encarregava de la gestió de l’adquisició del material escolar i el
cobrament de les quotes als alumnes. Però a partir del curs 2016-2017, la gestió del
material escolar es realitza directament des de l’organisme autònom, de conformitat
amb l’acord pres per la direcció acadèmic del centre i la direcció de l’organisme
autònom amb l’AMPA.

La vigent ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i la
realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori,
estableix en el seu article 5.2 que per a les activitats que no estiguin contemplades en
el quadre de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per aprovar les tarifes corresponents.

Vist l’informe de la direcció acadèmica i la direcció de l’organisme autònom, en
funcions, relatiu a l’estudi de costos del preu públic per material escolar 2018-2019 i
l’informe de secretaria, la Junta de Govern, a proposta d’aquesta presidència, per
unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar els següents preus públics:

Ensenyament no reglat elemental:
Curs Quota única
Primer 10,00 euros
Segon 20,00 euros
Tercer 20,00 euros
Quart 20,00 euros
Cinquè 12,00 euros
Sisè 12,00 euros

Ensenyament no reglat mitjà:
Curs Quota única
Primer 9,00 euros
Segon 10,00 euros
Tercer 12,00 euros
Quart 12,00 euros
Cinquè 15,00 euros
Sisè 18,00 euros
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Ensenyament de grau professional:
Curs Quota única
Primer 9,00 euros
Segon 10,00 euros
Tercer 12,00 euros
Quart 12,00 euros
Cinquè 15,00 euros
Sisè 18,00 euros
Sisè (alumnes amb assignatura Harmonia aprovada) 5,00 euros

Ensenyament no oficial
Assignatures Quota única
Assignatura de llenguatge musical 6,00 euros
Assignatura d’harmonia 10,00 euros
La resta d’assignatures
d’ensenyament no oficial 2,50 euros

Aquests preus públics es regiran per l’establert a l’ordenança reguladora dels preus
públics per la prestació dels serveis i la realització d’activitats relatives als
ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona.

Segon. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector del 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 en el tauler d’anuncis de l’organisme autònom.

6. JG969/000002/2018-11-15PPCMIA; 11-Proposta Pres. Conserv. de Música
Isaac Albéniz; Conservatori de Música: Aprovació preu públic Coral
Familiar 2018-2019 (exp. 2018/173)

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona organitza un any
més, l’activitat Coral Familiar per el curs acadèmic 2018-2019. Aquesta Coral és
oberta a totes les persones adultes amb vincle amb l’alumnat del centre, i amb interès
i inquietuds i ganes de participar en un projecte d’aprenentatge i gaudi de la música,
de forma activa. L’objectiu d’aquesta activitat és crear un lligam amb la música i el
projecte educatiu del Conservatori respecte l’entorn adult o familiar de l’alumnat del
centre.

La vigent ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i la
realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori,
estableix en el seu article 5.2 que les activitats que no estiguin contemplades en el
quadre de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per aprovar les tarifes corresponents.
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Vist l’informe de costos del preu públic emès pel director acadèmic i el director de
l’organisme autònom, en funcions i l’informe de secretaria, la Junta de Govern, a
proposta d’aquesta presidència, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el següent preu públic:

Activitat: Coral Familiar
Lloc: a les dependències del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de
Girona.
Curs acadèmic: 2018-2019
Preu:

Matrícula ordinària: 30,00 euros.
Matrícula alumnes matriculats a l’ensenyament no oficial: 0,00 euros.

Quota
Preu Terminis de pagament
90,00 euros 9 mensualitats

Aquest preu públic es regirà per l’establert a l’ordenança reguladora de preus públics
per a la prestació de serveis i la realització d’activitats relatives als ensenyaments que
s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

Segon. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector del 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.

7. JG969/000146/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació del preu púbilc i de la
realització dels cursos nivell inicial i nivell avançat del "Professor
Itinerant" organitzats per INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de
Girona per al 2018 i 2019. (exp. 2018/6211)

L’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona, d’acord amb la seva funció d’assistència
als municipis, ofereix als ajuntaments la possibilitat de dur a terme cursos de formació
relacionats amb fotografia digital, que es realitzaran al seu municipi.

Els cursos es posen a disposició dels ajuntaments de fins a 10.000 habitants que
vulguin oferir als ciutadans la possibilitat d’introduir-se i aprofundir en el món de la
fotografia. Serà assignat per rigorós ordre de sol·licitud, amb un preu per alumne de
35 euros, i un mínim de 10 assistents.

La durada total dels cursos és de 12 hores, amb dates encara per concretar, i anirà a
càrrec d’un professor de fotografia. Els cursos van adreçats a les persones que es
vulguin introduir o aprofundir en el món de la fotografia digital per tal de treure un
major rendiment a la seva càmera.
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Els ajuntaments interessats podran obtenir més informació sobre el contingut d’aquest
i altres cursos accedint a la pàgina web www.inspai.cat o bé posant-se en contacte
amb INSPAI, el Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, al telèfon 972 18 50
58, o a l’adreça de correu info@inspai.cat.

Fonaments de dret

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de
l’associacionisme cultural.
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
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.
Reglament del Centre de la Imatge i de Gestió dels documents d’imatge de la
Diputació de Girona (articles 4 i 7)
Ordenança reguladora del preu públic per a l’assistència a cursos, seminaris o
jornades organitzats per la Diputació de Girona

En l’article 4 de la ordenança esmentada ens cita que les tarifes i quantia del preu
públic per l’assistència a cursos, seminaris o jornades es determinaran per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Girona.
En l’article 44 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’esmenta que els preus públics
hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, tret
que quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, llavors l’entitat podrà fixar preus públics per sota d’aquest límit.

Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i l’estudi
financer que s’adjunta, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el preu públic de 35,00 € per a l’assistència als cursos de fotografia
nivell inicial i nivell avançat del professor itinerant organitzats per la Diputació de
Girona per al 2018, tot i ser el preu públic inferior al cost del servei prestat pel
professor itinerant perquè es considera que hi ha raons socials i d’interès públic que
ho aconsellen. Al tractar-se de municipis petits fa que aquests tinguin pocs recursos
per dur a terme ofertes culturals d’aquest tipus. A més l’objectiu de l’àrea és acostar
la fotografia al públic en general.

Previsió any 2018:

Previsió d’ingressos Despeses
35 euros x 4 cursos x mínim 10 alumnes = 1.400
euros

Total d’ingressos = 1.400 euros

Professor = 2.600 euros

Total de despeses = 2.600
euros
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Previsió any 2019:

Previsió d’ingressos Despeses
35 euros x 12 cursos x mínim 10 alumnes =
4.200 euros

Total d’ingressos = 4.200 euros

Professor = 7.800 euros

Total de despeses = 7.800 euros

Segon. Publicar els esmentats preus públics al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, de conformitat amb l’Ordenança reguladora del preu públic per a l’assistència
a cursos, seminaris o jornades organitzats per la Diputació de Girona i també al Tauler
d’Anuncis de la Corporació per un termini de 30 dies, en el ben entès que en cas de
no presentar-se al·legacions durant l’esmentat termini, l’acord quedarà definitivament
aprovat.

Tercer. Aprovar la realització dels cursos de fotografia inicial i avançat del professor
itinerant per als municipis de menys de 10.000 habitants.

Quart. Atribuir la gestió d’aquest acord a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació
de Girona.

Cinquè. Encomanar a l’Oficina de Difusió el disseny dels díptics informatius.

Sisè. Encomanar a l’Oficina de Formació (Recursos Humans) la creació i la gestió de
la base da dades i les inscripcions.

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

8. JG969/000156/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Fundació Girona: Universitat i Futur per al finançament de
les activitats culturals i de funcionament de les càtedres (exp. 2018/6165)

La Fundació Girona: Universitat i Futur, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de les activitats i funcionament de les càtedres constituïdes a la UdG, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/6165).

La Fundació Girona: Universitat i Futur, té com a objectiu l’organització de les
activitats de les càtedres constituïdes a la UdG així com també d’algun observatori,
amb la finalitat de promoure les relacions públiques i privades de Girona amb la
Universitat, fomentar la creació de nous estudis i programes de recerca, la
col·laboració en l’establiment i la gestió de centres d’investigació, el foment i la
promoció de la internacionalització i la promoció d’estudis i publicacions. Les càtedres
de la Universitat de Girona es poden agrupar en vuit grans àmbits temàtics: Salut i
Benestar; Art i Literatura; Justícia i Societat; Aigua; Pensament i Societat; Patrimoni
Cultural; Innovació Industrial i Urbana; Empresa, i Ciència. Per a l’any 2018 s’han
creat dues càtedres noves, ubicades les dues a Roses. Es tracta de la Càtedra Roses
d'arqueologia i patrimoni arqueològic i la Càtedra Oceans i Salut Humana.
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis superiors, dins les quals
s’hi engloben les culturals de les càtedres. L’objectiu d’aquesta línia és la col·laboració
amb les universitats amb implantació en el territori per al seu funcionament i la
realització d’activitats en l’àmbit de la transferència de coneixement i l’extensió
educativa superior.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Girona: Universitat i Futur, per al
finançament del projecte d’organització d’activitats culturals i funcionament de la
Fundació, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució de
l’activitat

2018/6165 Fundació Girona:
Universitat i Futur

G17301094 Activitats
culturals i
funcionament

Des de l’1 de
desembre de
2017 fins al 15
de novembre
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

100.040,00 € 100.040,00 € 76.000,00 € 75,97 % 100.040,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETANTA-SIS MIL EUROS,
(76.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48002 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des de l’1 de
desembre de 2017 fins al 15 de novembre de 2018.

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

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

Sisè. Pagament de la subvenció.
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de CINQUANTA-TRES MIL
DOS-CENTS EUROS (53.200,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70%
de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les
actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de
constitució de fiança o garantia.

Quan La Fundació Girona: Universitat i Futur, hagi presentat al Registre General de la
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de VINT-I-DOS
MIL VUIT-CENTS EUROS, (22.800,00 €), corresponents al 30% restant.

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

Setè. Règim de justificació.
La Fundació Girona: Universitat i Futur, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 100.040,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt la Fundació Girona: Universitat i Futur, 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.

Abans del 28 de febrer del 2019, la Fundació Girona: Universitat i Futur presentarà la
memòria de l’exercici 2018, detallant les activitats que han dut a terme les càtedres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Girona: Universitat i Futur, amb seu a
Girona.

9. JG969/000157/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Associació per a la Difusió del Folklore_Adifolk per al
finançament del 31è Aplec Internacional (exp. 2018/5973)

L’Associació per a la difusió del folklore (ADIFOLK), amb seu a Barcelona, ha
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 31è Aplec Internacional de
la Sardana que tindrà lloc a Manresa i a Washington, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/5973).

El 31è Aplec Internacional 2018, s’anomena “Ponts de Cultura: Un viatge d’anada i
tornada, Europa-Amèrica-Catalunya. Es tracta  d’una mostra de cultura popular
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catalana que anualment se celebra en una ciutat diferent, per tal de mostrar i difondre
la cultura catalana d’arreu de les comarques catalanes. Amb aquesta edició es viurà
un any excepcional amb l’Aplec Internacional. Es vol celebrar un doble aplec, marcat
pels moments d’excepció que està vivint el nostre País i que vol ser aquest llarg viatge
d’anada i tornada:

- Amb la trajectòria de 30 anys portant la cultura popular  catalana arreu d’Europa,
com a referent internacional que ha esdevingut l’Aplec;

- Com a punt de partida d’aquest viatge, des de Catalunya, es donarà el tret de sortida
a l’Aplec més especial i emotiu de la història. Amb les mateixes arrels que l’han anat
fent gran i per això, es vol que a Catalunya es faci un esclat de festa mai vist, amb
tots els grups que han format part dels aplecs aquests darrers 30 anys, així com
també tots aquells que vulguin conèixe’l i fer-lo encara més gran entre tots.

- I agafant el testimoni iniciat a Manresa, es farà el salt cap a Amèrica de la mà de
l’Smithsonian Folklife Festival, un festival amb més de 50 anys de trajectòria a
Washington i amb unes línies consolidades i que han volgut rebre un tastet de la
nostra cultura, amb un caràcter diferent i extraordinari.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb
la cultura popular i tradicional catalana, així com garantir la difusió i el coneixement
dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de
Catalunya.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’Associació ADIFOLK, amb seu a Barcelona, per al
finançament del projecte d’organització del 31è Aplec Internacional de la Sardana,
que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució

2018/5973 Associació
ADIFOLK_Barcelon
a

G58525924 Aplec
Internacional
de la Sardana

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

66.000,00 € 66.000,00 € 5.000,00 € 7,57 % 66.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS, (5.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48014 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31
d’agost de 2018.

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 5.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 7,57 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
L’Associació ADIFOLK, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
66.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del 31è Aplec Internacional de la Sardana.
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a l’Associació ADIFOLK, amb seu a Barcelona.

10. JG969/000158/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Fundació Josep Pla de Palafrugell per al finançament de la
Promoció de la lectura i els estudis del patrimoni literari de Josep Pla (exp.
2018/1608)

La Fundació Josep Pla, de Palafrugell, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de les activitats, de promoció de la lectura i els estudis del patrimoni
literari de Josep Pla i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/1608).
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La Fundació Biblioteca Josep Pla, té per objecte i finalitat un gran nombre d’activitats
culturals, educatives i socials com ara, inventariar la dotació o patrimoni de la
Fundació, conservar i custodiar en un centre de lectura i estudi la dotació fundacional i
la biblioteca particular de l’escriptor, atorgar beques, subvencions i premis als
estudiosos de l’obra, organitzar conferències, debats, seminaris.... i qualsevol altra
activitat que sigui acordada pel Patronat i ho permeti la legislació.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció del patrimoni literari. L’objectiu
d’aquesta línia és augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni literari i fomentar el
coneixement dels autors de les comarques de Girona o que han deixat obra
relacionada amb el territori.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Josep Pla, de Palafrugell, per al
finançament de les activitats de promoció de la lectura i els estudis del patrimoni
literari de Josep Pla, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució de
l’activitat

2018/1608 Fundació Josep
Pla_Palafrugell

G17337221 Promoció de la
lectura obra de
 Josep Pla
(serveis
educatius)

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

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

65.000,00 € 65.000,00 € 50.000,00 € 76,92 % 65.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS
(50.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48008 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

Tercer. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses de personal que consten en el
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pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l‘1 de gener fins al 15 de
novembre de 2018.

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 76,92 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. Es podran fer pagaments
fraccionats mitjançant la presentació de comptes justificatius parcials corresponents a
la despesa efectuada en un període determinat. El darrer compte justificatiu haurà
d’anar acompanyat de l’informe d’auditor.

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.

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

Setè. Règim de justificació.
La Fundació Josep Pla, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
65.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de personal que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

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

1. Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
2. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del

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

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

4. Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió
pública de les activitats de la Fundació.
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5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).

B. El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat d’un informe de revisió del
compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com exercent en el
“Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria de
Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari
de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n
pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els
fets comprovats i les conclusions obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.

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

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

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

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

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

Tan bon punt la Fundació Josep Pla, 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
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indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Josep Pla, de Palafrugell.

11. JG969/000159/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà per al finançament de la
23a Fira de Circ al Carrer (exp. 2018/6496)

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de l’organització de la 23a Fira de Circ al Carrer i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/6496).

La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal, es realitza de forma conjunta entre l’Ajuntament
i l’Associació Cultural Fira de Circ al Carrer. La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal
d’Empordà, única d’aquestes característiques a la província de Girona, és una mostra
del circ i arts de carrer que es produeix especialment a Catalunya, dirigida a públic
familiar i que ofereix majoritàriament els seus espectacles de manera gratuïta i en
espais exteriors amb l’objectiu de potenciar la implicació dels assistents i de
promocionar aquest àmbit de la cultura a tots els nivells. La Fira de Circ al Carrer de la
Bisbal s’ha consolidat com una plataforma de referència pel sector del circ català i és
una de les activitats culturals amb més repercussió en el territori.

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

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, per al
finançament de la 23a Fira de Circ al Carrer, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució de
l’activitat

2018/6496 Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà

P1702500H Fira de Circ al
Carrer

Des de l’1 de
gener fins al 30
de setembre de
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

67.000,00 € 67.000,00 € 25.000,00 € 37,31 % 67.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS
(25.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46204 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

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

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

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per
l’import de 25.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 37,31 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest
acord.
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Setè. Règim de justificació. L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha de justificar la
subvenció concedida, per l’import de 67.000,00 € corresponents a l’import de les
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació que ha de contenir la
informació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
la 23a Fira de Circ al Carrer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà.

12. JG969/000165/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Modificar el punt segon de l'acord
de Junta de Govern de 3 de juliol de 2018 relatiu a l'acord de concessió de
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subvencions per a activitats dels centres d'estudis corresponent a la
convocatòria per a l'any 2018 (exp. 2018/741)

Havent-se detectat un error material de transcripció en el contingut de l’acord adoptat
per la Junta de Govern en la sessió de 3 de juliol de 2018, amb número 968, relatiu a
l’aprovació de la concessió de subvencions per a activitats dels centres d’estudis
corresponent a la convocatòria per a l’any 2018 (Exp. 2018/741), en el qual el punt
segon, on diu “Disposar la despesa total de 16.915,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 503/3340/48001 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per activitats.
Recerca Local” del pressupost de la Diputació de Girona de 2018”, ha de dir “Disposar
la despesa total de 16.915,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
503/3341/48001 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per activitats. Recerca Local” del
pressupost de la Diputació de Girona de 2018”.

D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials , de fet o
aritmètics existents en els seus actes”

Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït, vist l’informe de la cap del
centre gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat,
acorda:

Primer. Modificar el punt segon de l’acord de Junta de Govern de data 3 de juliol de
2018, relatiu a l’aprovació de la concessió de subvencions per a activitats dels centres
d’estudis corresponent a la convocatòria per a l’any 2018 (Exp. 2018/741), de manera
que on ara consta :

“Segon: Disposar la despesa total de 16.915,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 503/3340/48001 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per activitats.
Recerca Local” del pressupost de la Diputació de Girona de 2018”,

Ha de dir:

“Segon: Disposar la despesa total de 16.915,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 503/3341/48001 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per activitats.
Recerca Local” del pressupost de la Diputació de Girona de 2018”.

13. JG969/000038/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Informar expedient de constitució de
l'Agrupació de municipis dels ajuntaments de Sant Martí de Llémena,
Susqueda i les Planes d'Hostoles pel sosteniment en comú del lloc de
Secretaria - Intervenció. (exp. 2018/6736)

Mitjançant escrits de data 29 de maig de 2018, (RE 1-2018-010106-2) els ajuntaments
de Sant Martí de Llémena, Susqueda i les Planes d’Hostoles, demanen informe a
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aquesta Diputació, en relació amb la constitució de l’Agrupació de municipis pel
sosteniment en comú del lloc de Secretaria - Intervenció

A efectes de fonamentar la petició, s’aporten a l’expedient els acords dels plens
municipals de 27 d’abril de 2018 (Sant Martí de Llémena i Les Planes d’Hostoles) i de
28 d’abril de 2018 (Susqueda) pels quals s’aprova inicialment la constitució de
l’agrupació dels municipis esmentats per al sosteniment de la Secretaria comú.

El marc legal d'aplicació per a la creació d'aquesta agrupació es regula a l'article 9.2
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que estableix
que les entitats locals, el volum de negocis de les quals sigui insuficient, podran
mantenir en comú i mitjançant l’agrupació, el lloc de la Secretaria. Per la seva banda,
l’apartat segon del propi precepte estableix que en el procediment es requerirà
l’informe previ de la Diputació, Cabild, Consell Insular o ens municipal corresponent.

Així mateix i un cop examinat l’expedient, no s’aprecia cap raó obstativa que impedeixi
la constitució de l’agrupació municipal sol·licitada.

D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Informar favorablement la constitució  de l'agrupació entre els ajuntaments de
Sant Martí de Llémena, Susqueda i les Planes d’Hostoles, per al sosteniment en comú
del lloc de Secretaria i Intervenció.

Segon. Notificar el present acord als tres ajuntaments interessats.

14. JG969/000039/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Informar expedient de constitució de
l'Agrupació de municipis dels ajuntaments de Mollet de Peralada i Cabanes
pel sosteniment en comú del lloc de Secretaria - Intervenció (exp.
2018/6739)

Mitjançant escrits de data 1 de juny de 2018, els ajuntaments de Cabanes (RE
1-2018-010310-2) i de Mollet de Peralada (RE 1-2018-010320-2), demanen informe a
aquesta Diputació, en relació amb la constitució de l’Agrupació de municipis de
Cabanes i Mollet de Peralada pel sosteniment en comú del lloc de Secretaria –
Intervenció.

A efectes de fonamentar la petició, s’aporten a l’expedient els acords dels plens
municipals de 26 d’abril de 2018 (Ajuntament de Mollet de Peralada) i de 19 d’abril de
2018 (Ajuntament de Cabanes) pels quals s’aprova inicialment la constitució de
l’agrupació dels municipis esmentats per al sosteniment de la Secretaria comú. I,
alhora, .sol·liciten informe d'aquesta Diputació, dins dels tràmits del procediment que
duen a terme per a la creació d’aquesta agrupació voluntària .

El marc legal d'aplicació per a la creació d'aquesta agrupació es regula a l'article 9.2
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que estableix
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que les entitats locals, el volum de negocis de les quals sigui insuficient, podran
mantenir en comú i mitjançant l’agrupació, el lloc de la secretaria. Per la seva banda,
l’apartat segon del propi precepte estableix que en el procediment es requerirà
l’informe previ de la Diputació, Cabild, Consell Insular o ens municipal corresponent.

Així mateix i un cop examinat l’expedient, no s’aprecia cap raó obstativa que impedeixi
la constitució de l’agrupació municipal sol·licitada.

D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Informar favorablement la constitució de l'agrupació entre els ajuntaments de
Cabanes i Mollet de Peralada per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria i
Intervenció.

Segon. Notificar el present acord als dos ajuntaments interessats.

15. JG969/000032/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Resolució de la campanya d'ajuts per a la realització
de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,
2018 (exp. 2018/480)

Vistes les bases específiques reguladores i la convocatòria de les subvencions de la
Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de
la Biosfera del Montseny, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de
23 de gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
número 21, de 30 de gener de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 6 de febrer de 2018,
publicada al BOPG número 32, de 14 de febrer de 2018.

Atès que hi ha hagut redistribució entre les línies i les aplicacions pressupostàries.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora de 21
de juny de 2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Modificar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la
realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny
2018 per tal d’incloure una nova aplicació pressupostària a la línia PA per tal de poder
atendre una sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal de la Selva de la següent
manera:

Línia Aplicació pressupostària Import en euros
Línia PA 300/1700/76502 0,00 €

Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la realització de
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’import total
109.000,00 €, d’acord amb el detall següent:
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Línia A p l i c a c i ó
pressupostària

Crèdits inicials Crèdits finals Diferència

Línia EF 300/1700/77900 13.000,00 € 16.018,95 +3.018,95
Línia EF 300/1700/78200 10.000,00 € 10.000,00 0,00
Línia EAR 300/1700/77900 10.000,00 € 34.443,47 +24.443,47
Línia EAR 300/1700/47900 10.000,00 € 0,00 -10.000,00
Línia EAR 300/1700/78200 3.000,00 € 851,36 -2.148,64
Línia ES 300/1700/77900 10.000,00 € 0,00 -10.000,00
Línia ES 300/1700/47900 14.000,00 € 119,42 -13.880,58
Línia PA 300/1700/77900 4.000,00 € 11.285,39 +7.285,39
Línia PA 300/1700/78200 2.000,00 € 0,00 -2.000,00
Línia PA 300/1700/76502 0,00 € 4.500,00 4.500,00
Línia RF 300/1700/77900 8.000,00 € 0,00 -8.000,00
Línia EES 300/1700/77900 10.000,00 € 31.781,41 +21.781,41
Línia EES 300/1700/78200 15.000,00 € 0,00 -15.000,00

Total 109.000,00€ 109.000,00 0,00

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

Línia A p l i c a c i ó
pressupostària

Reajustamen
t

Línia EF 300/1700/77900 +3.018,95
Línia EF 300/1700/78200 0,00
Línia EAR 300/1700/77900 +24.443,47
Línia EAR 300/1700/47900 -10.000,00
Línia EAR 300/1700/78200 -2.148,64
Línia ES 300/1700/77900 -10.000,00
Línia ES 300/1700/47900 -13.880,58
Línia PA 300/1700/77900 +7.285,39
Línia PA 300/1700/78200 -2.000,00
Línia PA 300/1700/76502 +4.500,00
Línia RF 300/1700/77900 -8.000,00
Línia EES 300/1700/77900 +21.781,41
Línia EES 300/1700/78200 -15.000,00

Total 0,00

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

Cinquè. Concedir a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'ANNEX 1 –que
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-,
les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen.

Sisè. Denegar a les persones físiques o jurídiques que figuren a L'ANNEX 2 –que
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-,
pels motius que s’hi especifiquen.

Setè. Donar per desistides les sol·licituds o les actuacions de les persones físiques o
jurídiques que figuren a L'ANNEX 3 –que s’incorpora a la present proposta i s’integra
en aquest acord a tots els efectes legals-, pels conceptes que s’hi senyalen, i, en
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aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, ordenar l'arxiu dels expedients.

Vuitè. Disposar la despesa total, de 98.148,64 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Girona:

Línia Aplicació pressupostària Import concedit
Línia EF 300/1700/77900 16.018,95
Línia EF 300/1700/78200 0,00
Línia EF 300/1700/77900 34.443,47
Línia EAR 300/1700/47900 0,00
Línia EAR 300/1700/78200 0,00
Línia EAR 300/1700/77900 0,00
Línia ES 300/1700/47900 119,42
Línia ES 300/1700/77900 11.285,39
Línia PA 300/1700/78200 0,00
Línia PA 300/1700/77900 0,00
Línia PA 300/1700/76502 4.500,00
Línia RF 300/1700/77900 31.781,41
Línia EES 300/1700/78200 0,00

Total 98.148,64 €

Novè. Anul·lar el saldo sobrant per import de 10.851,36 euros de l’aplicació
pressupostària 300/1700/78200.

Desè. Informar els beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si
en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin
d’aplicació.

Onzè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

16. JG969/000033/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar modificació del beneficiari de la campanya
Del Mar als Cims (exp. 2017/5658)

La Junta de Govern de 8 d’agost de 2017 va resoldre la campanya Del Mar als Cims
cursos 2017-18 i 2018-19 i va seleccionar, entre altres, les activitats presentades pel
Consorci de l’Estany amb CIF P1700051D, que es relacionen a continuació:

Anem al Museu Darder i descobrim l’Estany!
Descobrim els insectes
Els secrets de l’Estany
Exploradors de l’Estany
L’Estany, un ecosistema
Mamífers
Món minúscul: insectes

En data 27 de març de 2018 el Consorci de l’Estany va enviar una sol·licitud de canvi
de dades degut al canvi de gestió del Museu Darder que segons estableix acord del
Ple de 12 de desembre de 2017 passa a ser de l’Ajuntament de Banyoles.
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D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el canvi de destinatari, de manera que les activitats seleccionades de
del Consorci de l’Estany passen a ser realitzades per l’Ajuntament de Banyoles
Aquest canvi no afecta ni al contingut ni al preu de les activitats.

Segon. Traslladar la present resolució a l’Ajuntament de Banyoles i al Consorci de
l’Estany.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

17. JG969/000030/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per al
suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs gironins,
menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals (exp.
2018/6747)

L’objecte d’aquesta convocatoria són les subvencions en règim de concurrència
competitiva als ajuntaments, en el marc del suport als programes municipals d'ajuts
als esportistes amateurs  gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports
individuals que, prèvia classificació, han participat en els Campionats d’Espanya,
d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 de maig de 2017 i publicades al
BOP núm. 100 de 25 de maig de 2017.

La tramitació de la convocatoria que es proposa s’ajusta a l’establert a l’Ordenança
general de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern.

Atesos els antecedents anteriors, l’informe del cap de servei d’Esports de 4 de juliol
de 2018, i la fiscalització realitzada segons el RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es
regula el règim jurídic del Control Intern en les entitats del Sector Públic Local, la
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la convocatoria única i en règim de concurrència competitiva per a la
concessió de subvencions per al suport als programes municipals d’ajuts als
esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports
individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d’Espanya,
d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, el text de la qual es transcriu com segueix:

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL SUPORT ALS PROGRAMES
MUNICIPALS D'AJUTS ALS ESPORTISTES AMATEURS GIRONINS, MENORS DE
25 ANYS I NO PROFESSIONALS, D'ESPORTS INDIVIDUALS QUE, PRÈVIA
CLASSIFICACIÓ, HAN PARTICIPAT EN ELS CAMPIONATS D’ESPANYA,
D’EUROPA, DEL MÓN O JOCS OLÍMPICS (ANUALITAT 2018)
1. Objecte i finalitat
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Aquesta convocatòria té per objecte regular les subvencions en règim de concurrència
competitiva als ajuntaments, en el marc del suport als programes municipals d’ajuts
als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports
individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d’Espanya,
d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 de maig de 2017 i publicades al
BOP núm. 100 de 25 de maig de 2017.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 60.000,00 euros. El crèdit pressupostari
va amb càrrec a l’aplicació pressupostària i l’import següents:

Programa Aplicació
pressupostària Import

Suport als programes municipals d’ajuts
als esportistes amateurs d’esports
individuals

520.3410.46200
60.000,00 €

Total 60.000,00 €
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
import més alt en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat
addicional de com a màxim la que es preveu, derivada de crèdits sobrants d’altres
convocatòries o d’alguna modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional
estarà condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit corresponent prèviament
a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 21 de
setembre de 2018. Cal presentar, mitjançant l’EACAT, el model normalitzat de
sol·licitud disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), que s’ha de
signar electrònicament mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats
admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.
4. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per emetre la resolució de la convocatòria i notificar-la és de dos
mesos a comptar a partir de la finalització del període de presentació de les
sol·licituds. La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els
beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en
el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució procedeix interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el
termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.
6. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de
la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
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Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 60.000,00 €
distribuïts amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de 2018:

Programa A p l i c a c i ó
Pressupostària  Import €

Suport als programes municipals d’ajuts als
esportistes amateurs d’esports individuals 520.3410.46200 60.000,00

Total 60.000,00

Tercer. Els criteris de valoració per puntuar les sol·licituds presentades són al punt 6
de les bases publicades al BOPG. Número 100 de 25 de maig de 2017.

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

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

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

18. JG969/000005/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovar l'Addenda als
Convenis de col·laboració per a la contractació, creació i
desenvolupament de les Fases I i II del Programari TCQi (exp. 2018/6745)

Per acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2015 es va aprovar el
conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (SAU),
Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA), l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona per a la contractació, creació
i desenvolupament de la Fase II de la nova creació informàtica, TCQi.

El conveni aprovat en aquestes termes responia a la creació i desenvolupament de la
fase II del Programari TCQI, per a la regulació de l’explotació i manteniment d’aquesta
aplicació, encarregant les parts a la Diputació de Barcelona la licitació també conjunta
amb un únic expedient i òrgan de contractació d’aquesta Fase II, el projecte del qual
es va elaborar amb data 1 de desembre de 2015 i que va ser objecte d’ampliació pel
que fa al termini d’execució, tot finalitzant amb data 30 de juny de 2017.
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Actualment, l’entitat “Infraestructures de la Generalitat” ha tramès a aquesta Diputació
una petició en la qual ers posa de manifest que el programari TCQi està totalment
realitzat d’acord amb els contractes adjudicats i en fase d’ús i explotació.

En base a això les administracions i entitats públiques signants del conveni esmentat i
del precedent (Fase I) són cotitulars de l’aplicació informàtica TCQi i, com a tals,
ostenten la titularitat dels drets d’autor de la mateixa, entenent-se inclusos cadascun
dels mòduls i utilitats de l’aplicació TCQi compresos a les dues fases i amb els
percentatges que es relacionen en el propi escrit.

- Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures.cat: 44,68%.
- L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant BIMSA: 21,27%
- L’Ajuntament de Girona: 2,13%
- La Diputació de Barcelona: 21,27%
- La Diputació de Lleida: 2,13%
- La Diputació de Girona: 2,13%
- L’Àrea Metropolitana de Barcelona: 6,39%

Tanmateix i en qual a la vigència dels Convenis de la Fase I i II, el seu període
acabava amb la finalització de la creació i desenvolupament de la nova aplicació
informàtica TCQi, sens perjudici de les clàusules relatives a la titularitat i a les
cessions de drets que es mantenen vigents mentre l’aplicació TCQi sigui d’utilitat per
a les Administracions i Entitats públiques signants.

Per tot el que s’ha exposat, es considera que el règim d’explotació i ús de l’aplicació
TCQi i manteniment i evolució previst en els convenis de col·laboració (Fases I i II),
signats per les administracions i institucions ja relacionades, té una vigència de fins l’1
d’octubre de 2020.

Dins d’aquest context i ja en fase d’explotació de la nova aplicació informàtica, la
Diputació de Tarragona demana accedir a aquesta eina informàtica com a titular i com
a administració que pugui explotar la mateixa, i ha manifestat el seu acord en que
aquesta Diputació esdevingui cotitular amb una participació del 2,085%, assumint la
part proporcional de càrregues i beneficis que li pertoquin, amb la redistribució de
titularitats següent:

Vist l’informe favorable a l’addenda emès per la Cap de l’Assessoria Jurídica de
l’entitat “Infraestructures de la Generalitat” i vist l’informe favorable també emès per
part de l’Enginyer Cap d’Assistència Tècnica d’aquesta Diputació, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar l’Addenda als Convenis de col·laboració signats per les parts
intervinents, amb  dates 26 de març de 2004 i de 2 d’agost de 2015,per a la
contractació, creació i desenvolupament de les Fases I i II del Programari TCQi i per a
la regulació de l’explotació i manteniment d’aquesta aplicació, d’acord amb el
contingut que literalment, es reprodueix:

“Addenda als Convenis de Col·laboració de dates 26-03-2014 i 02-08-2015 signats
per al a la contractació, creació i desenvolupament de les Fases I i II del Programari
TCQi per a la regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta aplicació
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Barcelona,  30 de gener de 2018
INTERVENEN
D’una part, el Sr. Jordi Joan Rossell Selvas de l’empresa pública de la Generalitat de
Catalunya, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat),
com a Director de Producció, en virtut de l’acord del Consell d’Administració
d’Infraestructures.cat de data 20 de desembre de 2017, pel que s’autoritzava per a la
signatura de l’Addenda als Convenis de col·laboració de dates 26-03-2014 i
02-08-2015.
D’altra part, el Sr. Jordi Campillo Gámez, Conseller Delegat de l’empresa municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA),
nomenat per acord del Consell d’Administració de data 27 de juliol de 2015, pendent
d’inscripció al Registre Mercantil.
D’altra part, l’Il·lma. Sra. Marta Madrenas Mir, Alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament
de Girona, en virtut de les atribucions conferides per l’Acord del Ple Extraordinari de
18 de març de 2016, pel qual se la faculta per assumir els compromisos derivats
d'aquest Conveni. Assistit pel Sr. José Ignacio Araujo Gómez, Secretari General del
Ajuntament.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat Delegat de l'Àrea
d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de la Diputació
de Barcelona, nomenat pel decret de la Presidència de data 29 de juliol de 2015.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Reñé Huguet, President de la Diputació de Lleida, en virtut
de les atribucions conferides per l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Pere Vila Fulcarà, President de la Diputació de Girona, nomenat
en sessió constitutiva de data  1 de juliol de 2015, en virtut de les atribucions
conferides per acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2015. Compareix
assistit pel Sr. Jordi Batllori Nouvilas Secretari General de la Diputació en virtut de les
atribucions conferides per la Resolució General d'Administració Local de data 18 de
juny de 2013.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la Diputació de Tarragona, en
virtut de les atribucions que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació amb el número 3 de l’article 90 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de
la corporació en sessió ordinària de 29 de juny de 2015. Assistit per la Secretària
General Sra. Pilar Sánchez Peña, que actua de fedatària de l’acte.
I d’altra part, el Sr. Ramon Maria Torra Xicoy, Gerent de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de data 30 de juliol de 2015 i en
virtut de les competències delegades per la Presidència de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona mitjançant resolució de data 30 de juliol de 2015.
(en endavant les Administracions i Entitats públiques signants)
Les persones reunides es reconeixen la competència necessària per formalitzar la
present Addenda, i en conseqüència
EXPOSEN
I.- Que en data 26-03-2014 les parts signats, a excepció de la Diputació de
Tarragona, varen signar el Conveni de Col·laboració per a la contractació, creació i
desenvolupament de la Fase I del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i
el manteniment d’aquesta aplicació, quina licitació per raons d’eficiència es tramità de
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forma conjunta mitjançant un únic expedient i un únic Òrgan de Contractació que les
parts acordaren encarregar a Infraestructures.cat, el corresponent contracte fou
adjudicat a la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (en
endavant l’ITeC) en tant que titular de la metodologia SEGUITeC, anomenada TCQ.
El corresponent contracte es formalitzà en data 17-06-2014 amb un termini de 7
mesos.
Una vegada en marxa la Fase I, les parts signats, a excepció de la Diputació de
Tarragona, varen formalitzar en data 02-08-2015 el Conveni de Col·laboració per a la
contractació, creació i desenvolupament de la Fase II del Programari TCQi i per a la
regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta aplicació, encarregant les parts a
la Diputació de Barcelona la licitació també conjunta amb un únic expedient i Òrgan de
Contractació d’aquesta Fase II, quin contracte es formalitzà en data 01-12-2015, el
qual va ser objecte d’ampliació del termini d’execució, tot finalitzant en data
30-6-2017.
Actualment la creació i desenvolupament del Programari TCQi està totalment realitzat
d’acord amb els contractes adjudicats i en fase d’ús i explotació, essent la composició
dels seus Mòduls els següents:

-
Mòdul de Manteniment d’edificis.

-
 Mòdul de Pressupostos.

-
Mòdul de Certificació.

-
 Mòdul de comparació d’ofertes.

- Mòdul de Consolidació de la informació (Àrea col·laborat iva).
-

Mòdul de Planificació de treballs i econòmic.
-

Mòdul d’Estimació de costos.
-

Mòdul de Seguretat i Salut.
-

Mòdul de Control de qualitat.
-

Mòdul de gestió mediambiental.
-

Mòdul de Control de costos.
II.- Que d’acord amb els termes dels esmentats Convenis de Col·laboració les seves
Administracions i Entitats públiques signants, són cotitulars de l’aplicació informàtica
TCQi i, com a tals, ostenten la titularitat dels drets d’autor de la mateixa, entenent-se
inclosos cadascun dels mòduls i utilitats de la aplicació TCQi  compresos en ambdues
Fases en els següents percentatges:
- Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures.cat: 44,68%.
- L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant BIMSA: 21,27%
- L’Ajuntament de Girona: 2,13%
- La Diputació de Barcelona: 21,27%
- La Diputació de Lleida: 2,13%
- La Diputació de Girona: 2,13%
- L’Àrea Metropolitana de Barcelona: 6,39%
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Aquestes Administracions i Entitats públiques varen acordar mitjançant els precitats
Convenis de Col·laboració, cedir a l’ITeC, els drets d’explotació de l’aplicació
informàtica TCQi a l’ITEC, amb caràcter exclusiu, en l’àmbit territorial d’arreu del mon i
mentre la aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats públiques
titulars. Aquesta cessió compren els drets de reproducció, distribució i transformació.
L’abast de dita cessió en exclusiva resta condicionada a l’estricte compliment per part
de l’ITeC de les avaluacions i millores del Programari TCQi que s’aprovin per la
Comissió de Coordinació i Seguiment del present Conveni. En cas d’incompliment, la
cessió de drets pot ser objecte de revocació.
III.- Que la Diputació de Tarragona ha manifestat el seu interès en afegir-se al conjunt
d’Administracions i Entitats Públiques titulars d’aquesta aplicació TCQi i està
disposada a assumir la part proporcional de càrregues i beneficis que li pertoquin.
IV.- Que pel que fa al règim d’ús i explotació de l’aplicació informàtica TCQi, que
inclou el seu manteniment i evolució, aquest fou regulat en els Convenis de
Col·laboració de dates 26-03-2014 i 02-08-2015. Aquest règim, en tant que propi de
drets de titularitat de d’Administracions i Entitats Públiques es manté vigent en virtut
de les respectives clàusules Novenes dels convenis que preveien: les clàusules
relatives a la titularitat i a les cessions de drets es mantindrien vigents mentre
l’aplicació TCQi sigui d’utilitat per les Administracions i Entitats públiques signats; així
com d’acord amb allò previst a la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de règim jurídic del Sector Públic, en virtut del qual la seva vigència finalitza
el 01-10-2020.
D’acord amb l’exposat les parts signats formalitzen la present Addenda als Convenis
de 26-03-2014 i 02-08-2015 (en endavant l’Addenda), concretant els següents acords:

ACORDS
PRIMER.- Objecte de l’Addenda
La present Addenda té per objecte la integració de la Diputació de Tarragona com a
cotitular de l’aplicació informàtica TCQi, amb l’establiment del nou repartiment de
titularitats de l’aplicació entre les diferents Administracions i Entitats Públiques
signants; i la regulació de la Comissió de Coordinació i Seguiment de l’explotació
integrada pels representats de les Administracions i Entitats Públiques que
s’encarregarà de vetllar per la correcta explotació, manteniment, actualització i millora
de l’aplicació informàtica TCQi.
SEGON.- Titularitat de l’aplicació informàtica TCQi
La Diputació de Tarragona s’integra com Administració cotitular de l’aplicació TCQi
amb un percentatge del 2,085%, amb la conseqüent redistribució de  percentatges de
titularitat dels drets d’autor sobre l’aplicació, que es concreta en la següent:
-Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures.cat: 43,75%.
-L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant BIMSA: 20,83%
-L’Ajuntament de Girona: 2,085%
-La Diputació de Barcelona: 20,83%
-La Diputació de Lleida: 2,085%
-La Diputació de Girona: 2,085%
-La Diputació de Tarragona: 2,085%
-L’Àrea Metropolitana de Barcelona: 6,25%
La Diputació de Tarragona, com Administració adherida al grup de cotitulars, aportarà
per a l’exercici 2017, en concepte de part proporcional de càrregues i beneficis que li
pertoquen, la quantitat de 85.704€ +IVA. L'aportació serà destinada al manteniment i
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millora de l’aplicació TCQi, a quin efecte l'ITeC presentarà factura a nom de la
Diputació de Tarragona, durant el primer trimestre de 2018.
Pel que fa a la resta de condicions derivades de la titularitat de l’aplicació TCQi es
mantenen vigents les condicions previstes en les respectives clàusules Tercers dels
Convenis de Col·laboració de dates 26-03-2014 i 02-08-2015.
TERCER.- Constitució d’una Comissió de Coordinació i Seguiment durant d’explotació
de l’aplicació TCQi
Per tal de vetllar per la correcta explotació, manteniment, actualització i millora de
l’aplicació informàtica TCQi, d’acord amb els criteris i necessitats de les
Administracions i Entitats públiques signants, es crearà una Comissió de Coordinació i
Seguiment que estarà integrada pels representants de les Administracions i Entitats
públiques signants, que es designin a l’efecte, amb un nombre màxim de 2 persones
per cadascuna de les Administracions i Entitats públiques. Formarà part també
d’aquesta Comissió l’ITeC però sense dret de vot.
Les funcions principals de la Comissió de Coordinació i Seguiment seran les
següents:
 Validar el pressupost anual de cada exercici per a l’explotació de l’aplicació TCQi,

exceptuant aquells casos de desequilibri pressupostari que requereixin eventuals
d’ingressos extraordinaris.

 Fer un seguiment de les propostes de comercialització del producte i seguiment
de les mateixes.

 Avaluar els resultats de l’explotació econòmica del TCQi i validar l’informe
d’explotació que haurà de presentar l’ITeC anualment.

 Validar les tasques executades per l’ITeC a efectes d’aprovació de les
liquidacions anuals del pressupost d’explotació i manteniment.

 Validar la possible baixa d’Administracions i/o Entitats públiques i,  en el seu cas
la redistribució dels percentatges de titularitat, sense perjudici de l’acord que a
l’efecte hagin de prendre la resta d’Administracions i Entitats públiques .

 Fer el seguiment de la cessió de llicències d’ús dels mòduls del TCQi a
Ajuntaments.

 Seguir l’adequada evolució del desenvolupament del programari, així com el seu
manteniment. Seguiment de les incidències.

 Analitzar experiències, nous coneixements, resultats, etc. obtinguts en l’ús, directe
o indirectament del TCQi, per tal de millorar les seves prestacions tant des del
punt de vista del programari com de les utilitats.

 Aquesta evolució, entesa com la millora de les prestacions del programari i/o la
incorporació de noves prestacions i funcionalitats, ha de respondre a les
demandes dels titulars i dels usuaris.

 Determinar i aprovar les propostes de millora o de manteniment evolutiu de
l’aplicació TCQi,

 Altres que la pròpia evolució de la programació informàtica ho requereixin.
La Comissió de Coordinació i Seguiment es reunirà almenys dos cops a l’any, una el
mes de novembre per a l’aprovació del pressupost de l’exercici següent i un altre el
mes de març per a l’aprovació de la liquidació de l’exercici anterior. Addicionalment, la
Comissió es reunirà sempre que a petició d’un dels membres, la intenció d’assistència
sigui de la  meitat més un dels seus membres.
El Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals
d’Infraestructures (o la persona que en cada moment ocupi el càrrec definit o el seu
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equivalent) actuarà com a President de la Comissió amb funcions de coordinació. La
Secretaria de la Comissió l’ostentarà un representant de l’ITeC.
A efectes de vot, cada Administració i Entitat pública disposarà del vot equivalent al
percentatge de titularitat previst en l’Acord Segon, independentment del nombre de
membres assistents. Els acords es prendran pel vot favorable de més del 50% del
percentatge de titularitat, tant dels presencials com dels vots delegats de manera
documental.
QUART.- Vigència del règim d’explotació i ús de l’aplicació TCQi i manteniment i
evolució previst en Convenis de Col·laboració de dates 26-03-2014 i 02-08-2015.
D’acord amb el previst en l’Expositiu IV, el règim d’explotació i ús de l’aplicació TCQi i
manteniment i evolució previst en Convenis de Col·laboració de dates 26-03-2014 i
02-08-2015 es manté vigent, en tant que propi de drets de titularitat de
d’Administracions i Entitats Públiques, al qual les Administracions i Entitats públiques
signants es remeten per a la seva aplicació.
En aplicació de la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
règim jurídic del Sector Públic, els Convenis de Col·laboració signats amb anterioritat
a l’entrada en vigor de dita llei, adapten de forma automàtica el termini de la seva
vigència d’acord amb el previst en l’article 49.h)1º, passant a tenir un termini de
vigència de 4 anys des de la data d’entrada en vigor de la llei que va tenir lloc el
02-10-2016. 
Per tant, el règim d’explotació i ús de l’aplicació TCQi i manteniment i evolució previst
en Convenis de Col·laboració de dates 26-03-2014 i 02-08-2015 té una vigència de
fins el 01-10-2020.
CINQUÈ.- La resta d’acords previstos en els Convenis de Col·laboració de dates
26-03-2014 i 02-08-2015 vinculats a la seva titularitat i que no hagin estat modificats
per la present Addenda es mantenen vigents.
I, com a prova de conformitat, els atorgants signen aquest Conveni per octuplicat
exemplar i a un sòl efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament”

ANNEX
Cessió de llicències d’ús dels mòduls del TCQi a Ajuntaments i Consells
Comarcals:

L’entitat encarregada en cada moment de l’explotació del TCQi cedirà als Ajuntaments
i Consells Comarcals de l’àmbit territorial de les Diputacions de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona així com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el nombre determinat de
llicències (amb la totalitat del mòduls) que s’especifiquen a la taula adjunta.
La cessió d’aquestes llicències, només per ús propi, serà gratuïta en el nombre
indicat. Si un Ajuntament desitja disposar d’un nombre més gran de llicències se li
aplicarà un descompte del 25% sobre la tarifa vigent a cada moment.

Municipis per núm. d'habitants Nombre de
llicències de
cessió
gratuïta

Llicències successives

Fins a 5.000 habitants 1

de 5.001 a 10.000 habitants 2 25% de descompte sobre
tarifa vigent
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de 10.001 a 25.000 habitants 3

de 25.001 a 50.000 habitants 4

de 50.001 a 100.000 habitants 5

Més de 100,000 habitants 10

Aquesta cessió de llicències comportarà estar donat d’alta del servei de manteniment,
el qual dóna dret al servei d’atenció telefònica i a les actualitzacions del programari
TCQi.
Cost de manteniment de les llicències:

- El manteniment de la primera llicència del mòdul de pressupost serà gratuït en tant
que l’aplicació sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats Públiques signatàries
del Conveni.

- El manteniment de les següents llicències del mòdul de pressupost i de la resta de
mòduls (des de la seva primera llicència) tindrà una bonificació del 25% sobre la tarifa
vigent en cada moment.

Mòduls 1ª. Llicència Resta llicències

-Pressupostos i condicions tècniques Gratuït 25% bonificació

-Planificació i seguiment temporal
-Seguiment econòmic i certificacions
-Licitació i comparació d’ofertes
-Gestió de control de qualitat
-Estudis i plans de seguretat i salut
-Gestió ambiental
-Estudi, control i gestió de costos
durant l’execució d’una obra
-Estimació del cost d’una obra previ al
projecte
-Planificació i gestió de manteniment
-Gestió centralitzada de dades
d’obres i projectes

25% bonificació 25% bonificació

En tot cas la quota de manteniment máxima a pagar anualment per un
Ajuntament será la que s’indica a la següent taula:

Municipis per núm. d'habitants Quota manteniment límit
anual (*)
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Fins a 5.000 habitants 300 €

de 5.001 a 10.000 habitants 640 €

de 10.001 a 25.000 habitants 900 €

de 25.001 a 50.000 habitants 1.260 €

de 50.001 a 100.000 habitants 1.625 €

Més de 100,000 habitants 3.000 €

(*)Aquesta quantitat límit s’incrementarà anualment amb la mateixa proporció en la
que es revisin les tarifes de manteniment.

En el cas de comercialització del software en la modalitat de pagament per ús, es
considerarà com a cost d’amortització de TCQi un 50% de la quota i l’altre 50 % com
a cost de manteniment (suport tècnic i actualitzacions)”.

Segon. Notificar el present acord, als següents destinataris:

— Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (SAU) carrer dels Vergòs 36-42
08017 Barcelona.
— Sr. Martí Sels i Pagès, Enginyer Cap del Servei d’Assistència Tècnica de la
Diputació de Girona.

19. JG969/000003/2018-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció de concessió
directa per dur a terme la fase V del projecte "Jo de gran vull ser com tu"
(exp. 2018/6260)

La Federació d’Organitzacions Empresarials (FOEG) sol·licita subvenció exclosa de
concurrència pública per a l’execució de la fase V del projecte “Jo de gran vull ser com
tu”.

La FOEG és una associació de caire i contingut empresarial i professional, de caràcter
voluntari, democràtica, privada, independent i sense afany de lucre, constituïda l’any
1987 per representar, coordinar, fomentar i defensar els empresaris gironins i els seus
gremis, amb la finalitat d’aconseguir una major representativitat davant els agents
socials i les administracions públiques i impulsar i col·laborar en el seu
desenvolupament en el marc nacional i internacional

El projecte que plantegen és un projecte de foment de l’emprenedoria en escoles de
primària de la demarcació.

Des de l’any 2014 la FOEG organitza el projecte “Jo de gran vull ser com tu” per
apropar la figura de l’empresari i els seus valors a l’escola, i els nens i les nenes a les
empreses. Aquest projecte consta de 4 fases i, a cada curs, hi participen 20 escoles.
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Concretament sol·liciten subvenció per a cobrir les despeses d'execució de la Fase V
La V Fase del projecte “Jo de gran vull ser com tu”, objecte de la sol·licitud d’aquesta
subvenció, consisteix en veure el desenvolupament d’un projecte d’emprenedoria i,
plasmar i concretar tots els coneixements adquirits realitzant un petit projecte
empresarial. Aquest es desenvoluparà entre gener i desembre de 2018.

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

El projecte presentat compleix, així mateix, amb els principis, objectius i efectes fixats
en els articles 6.a) 6b) i 6c) del capítol III del Pla estratègic de subvencions de la
Diputació de Girona 2017-2019, aprovat en sessió plenària de 24 de gener de 2017,
en tant que l’activitat proposada projecta i singularitza el nostre territori i és un projecte
que ha d’aportar un valor afegit a la comunitat.
Alhora, dóna compliment als eixos estratègics previstos al Capítol V de l’esmentat Pla
estratègic, en concret als punts, a)1 Potenciar els serveis i recursos, associats a les
competències municipals i les de la pròpia Diputació; i b)3. Participació en la
cooperació per al desenvolupament amb especial incís a aquells aspectes que tenen
a veure amb la promoció econòmica i l’emprenedoria a la demarcació de Girona.

La singularitat i les especificitats d’aquesta activitat dificulten substancialment una
convocatòria pública; no obstant això, i com s’ha exposat, es donen les circumstàncies
d’interès social i econòmic suficients per a la concessió d’una subvenció directa,
d’acord amb els articles 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 15.c) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
actualment vigent.

L’entitat sol·licitant declara que compleix les previsions en relació amb el compliment
de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions respecte amb la Hisenda i la
Seguretat Social, que determina l’Ordenança General de Subvencions de la diputació
de Girona, la Llei 8/2006 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret
887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de
subvencions.

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

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

Núm. expedient 2018/6260
Sol·licitant FEDERACIÓ D'ORGANITZACIONS EMPRESARIALS

DE GIRONA (FOEG)
NIF G17229634
Objecte de la sol·licitud FASE V del projecte "JO DE GRAN VULL SER COM TU"
Període execució: 2018
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Total despesa elegible a
justificar

28.500,00 €

Subvenció concedida 20.000 €
% finançament 70,175 %
Partida pressupostària 220 4300 48001 “Foment entitats no lucratives Promoció

Econòmica-Diplab”
Termini per justificar 28 de febrer de 2019

Publicitat En el moment de la justificació caldrà aportar
documentació acreditativa de la col·laboració de la
Diputació de Girona en la difusió d’aquest
esdeveniment.
Tríptics, fulletons, fotografies de les sessions etc...

BESTRETA Si 90% 18.000 €

Segon. Autoritzar la despesa de 20.000 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació
pressupostària especificada al punt primer d’aquest acord del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.

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

No es consideren despeses subvencionables les despeses que corresponen a
inversió i a desplaçaments. 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 i les que es troben detallades a l’apartat
primer d’aquest acord.

El període d’execució de l’actuació subvencionada es durant tot el 2018.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar abans del termini que
s’estableix al punt primer d’aquest acord, per l’import del total de despesa elegible
establert en el punt primer d’aquest acord, corresponent a les despeses que consten
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
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«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

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

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 punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Pagament
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la
subvenció.
L’import de la bestreta serà del percentatge de bestreta definit a l’apartat primer
d’aquest acord. El pagament es farà sense la constitució prèvia d’una fiança o
garantia.

Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt sisè d’aquest acord.
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Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

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

Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar expressament
el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de
les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat
realitzada. La forma de justificació de publicitat queda indicat a l’apartat primer
d’aquest acord.

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

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

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

Novè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:

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

Desè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
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Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió
en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la
subvenció.

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

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

Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els
supòsits següents:

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

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

El Servei de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
competent per adoptar els acords corresponents és el president de la Diputació.

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

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

Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts
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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.

Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord s’aplicarà
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

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

20. JG969/000022/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa per a
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per al finançament de
l'organització de la Fira de la ratafia (exp. 2018/6639)

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners organitza la Fira de la Ratafia, la qual
arriba enguany a la 37a edició amb una gran consolidació i arrelament a la ciutat i a la
província com a festa degana d'un dels licors més populars del territori.
Cada any es pretén millorar i oferir activitats innovadores per als visitants, fomentant
la promoció local, cultural i comercial de Santa Coloma de Farners. Espais com el
Ratafiarium, el concurs de la ratafia o el sopar popular, són molt ben valorats per tots
els assistents.
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Atès que en el pressupost de la Diputació de l’any 2018 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners per
a la realització de la Fira de la ratafia, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2018/6639 Ajuntament Santa Coloma de Farners P1719100H

Objecte de la subvenció P A R T I D A
PRESSUPOSTÀRIA

Naturalesa

Fira de la ratafia 220.4300.46210 Corrent

Pressupost de l’entitat Subvenció: %

73.384,76 € 18.000 € 24,528 %

Despeses subvencionables Despeses NO
SUBVENCIONABLES

Bestreta % pagament
bestreta

Les incloses en el pressupost
presentat en la sol·licitud:

NO NO

Termini execució Publicitat T e r m i n i
justificació

Compat ib le
a l t r e s
subvencions

8, 9, 10 i 11 de novembre de
2018

En qualsevol material
de difusió de les
activitats de la fira hi
haurà de constar el
logotip de la Diputació
de Girona,

31/01/2019 SÍ

Segon. Autoritzar la despesa de 18.000,00 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 220/4300/46210 del pressupost de la Diputació de Girona de 2018.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.
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Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada inclou els dies 8, 9, 10 i 11 de
novembre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a
comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar fins al 31 de gener de
2019 la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 73.384,76
€, corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació
del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

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

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 punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
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conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de dos 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, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la
subvenció concedida.

Vuitè. Pagament  No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

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

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

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

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

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

Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els
supòsits següents:

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

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

El servei de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
competent per adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la
Diputació.

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
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la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
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Dissetè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

21. JG969/000023/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Atorgar ajuda de concessió directa a
l'ajuntament d'Hostalric per dur a terme l'implementació d'un paquet de
mesures per al desenvolupament del teixit comercial i turístic. (exp.
2018/6348)

L’Ajuntament d’Hostalric, sol·licita la subvenció de concessió directa per a la
implementació d'un paquet de mesures per al desenvolupament del teixit comercial i
turístic.

El sector del comerç del municipi ha patit, com en d’altres indrets, els estralls de la
crisi econòmica recent. Amb tot, aquest sector ha continuat treballant per a millorar i,
conjuntament amb l’Ajuntament, ha anat generant activitats i millores tant en els seus
negocis com en l’espai públic a fi de millorar la seva competitivitat.-

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar l'implementació de mesures per a
l’enfortiment i la dinamització del teixit econòmic i comercial a Hostalric. Com a
objectius més específics es pretén en primer lloc desplegar el pla de treball amb els
principals eixos, les polítiques i els programes  per a la promoció econòmic i comercial
a Hostalric, a continuació obrir un procés de revisió i reflexió en relació al model
econòmic i comercial d’Hostalric i per últim, es vol promoure el treball conjunt entre
l’equip tècnic de promoció econòmica del i l’associació de comerciants i empreses del
municipi.

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

Compleix, així mateix, amb els principis, objectius i efectes fixats en els articles 6.a)
6b) i 6c) del capítol III del Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona
2017-2019, aprovat en sessió plenària de 24 de gener de 2017, en tant que l’activitat
proposada projecta i singularitza el nostre territori i és un projecte que ha d’aportar un
valor afegit a la comunitat.
Alhora, dóna compliment als eixos estratègics previstos al Capítol V de l’esmentat Pla
estratègic, en concret als punts, a)1 Potenciar els serveis i recursos, associats a les
competències municipals i les de la pròpia Diputació; i b)3. Participació en la
cooperació per al desenvolupament amb especial incís a aquells aspectes que tenen
a veure amb la promoció econòmica i l’emprenedoria a la demarcació de Girona.
La singularitat i les especificitats d’aquesta activitat dificulten substancialment una
convocatòria pública; no obstant això, i com s’ha exposat, es donen les circumstàncies
d’interès social i econòmic suficients per a la concessió d’una subvenció directa,
d’acord amb els articles 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 15.c) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
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actualment vigent.

L’entitat sol·licitant compleix les previsions en relació amb el compliment de les
obligacions dels beneficiaris de les subvencions respecte amb la Hisenda i la
Seguretat Social, que determina l’Ordenança General de Subvencions de la diputació
de Girona, la Llei 8/2006 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret
887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de
subvencions.

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

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

Núm. expedient 2018/6348
Sol·licitant AJUNTAMENT D’HOSTALRIC
NIF P1708900D
Objecte de la sol·licitud Implementació d'un paquet de mesures per al

desenvolupament del teixit comercial i turístic
Període execució: 2018
Import sol·licitat 12.500,00 €
Total despesa elegible a
justificar

15.488,00 €

Subvenció concedida 12.500,00 €
% finançament 80,708 %
Partida pressupostària 220 4300 46202 “Altres ajuts ajuntaments Promoció

Econòmica-Diplab”
Termini per justificar 30 de novembre de 2018
Publicitat En el moment de la justificació caldrà aportar

documentació acreditativa de la col·laboració de la
Diputació de Girona en la difusió d’aquesta  activitat.
(memòria, presentació de les actuacions a desenvolupar,
etc...)

Segon. Autoritzar la despesa de 12500 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació
pressupostària especificada al punt primer d’aquest acord del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.

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

No es consideren despeses subvencionables les despeses que corresponen a
inversió i a desplaçaments. Es consideren despeses efectuades les que s'hagin
meritat durant el termini d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament
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abans d'acabar el període de la justificació i les que es troben detallades a l’apartat
primer d’aquest acord.

El període d’execució de l’actuació subvencionada es durant tot el 2018.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar abans del termini que
s’estableix al punt primer d’aquest acord, per l’import del total de despesa elegible
establert en el punt primer d’aquest acord, corresponent a les despeses que consten
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

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

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 punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
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conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Pagament No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable de la cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

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

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

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

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

Novè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:

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

Desè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
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Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió
en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la
subvenció.

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

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

Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els
supòsits següents:

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

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

El Servei de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
competent per adoptar els acords corresponents és el president de la Diputació.
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts
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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.

Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord s’aplicarà
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

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

22. JG969/000004/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat
per l'empresa Drivalia Car Rental, SL (exp. 2017/8908)

Mitjançant decret de data 20 de febrer de 2018 es va resoldre incoar expedient de
responsabilitat patrimonial de núm. 2017/8908, derivat de la reclamació instada per
l’empresa Drivalia Car Rental, SL, al mateix temps que es designava instructor i
secretari de l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 4 de juny de
2018 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu:

“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat,
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instat per l’empresa Drivalia Car Rental, S.L.

I. ANTECEDENTS

1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/8908 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació de la representació de l’empresa Drivalia Car Rental, S.L.
(RGE núm.: 1-2017-020677-1 de 29 de novembre de 2017), per mitjà de la qual se
sol·licita una indemnització econòmica de 526,83.- euros pels danys materials soferts
en data 13 de novembre de 2017 a la carretera GIV-5331, al terme municipal de Vilobí
d’Onyar, en els vehicles amb matrícula 1168-KBNM i 6169-KBN i, segons manifesta el
reclamant, per l’actuació d’uns operaris de la Diputació de Girona que feien tasques
de desbrossament i neteja del voral.

2. Mitjançant Decret de data 5 de desembre de 2017 es va traslladar la reclamació
efectuada a l’empresa concessionària del servei de sega mecanitzada i estassada de
matolls dels vorals, cunetes i talussos en carreteres de la Diputació de Girona.

3. En data 1 de febrer de 2018 l’empresa concessionària presenta escrit en el que
s’informa que en data 13 de novembre de 2017 els operaris de l’empresa
concessionària realitzaven treballs de tala i poda d’arbres al marge contrari on es van
produir els danys.

4. Mitjançant Decret de data 20 de febrer de 2018 es va admetre a tràmit la
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia
asseguradora de la Diputació de Girona.

3. Per provisió de data 10 d’abril de 2018 es va obrir un període de prova, es va
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar
informe del servei afectat.

4. Per provisió de data 17 de maig de 2018 es disposa incorporar a l’expedient
l’informe del servei afectat així com s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa
de manifest l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular
al·legacions sense que consti l’existència de les mateixes per part de la interessada.

II. FONAMENTS JURÍDICS

L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys patrimonials soferts com a
conseqüència de l’impacte de pedres als vidres de dos vehicles de la seva propietat
estacionats a la seva finca, on s’ubica l’activitat de lloguer de vehicles, situada al
marge dret de la carretera GIV-5331 el dia 13 de novembre de 2017.

La reclamació fonamenta la responsabilitat de la Diputació de Girona en l’acció d’uns
operaris que treballaven en l’acció de neteja i desbrossament dels marges de la
carretera GIV-5331.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
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sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix en el seu
article 32.1 en els mateixos termes que “los particulares tendrán derecho a ser
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley.” Així mateix, en l’article 34 del mateix text legal
estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
seva producció.

El procediment a seguir per efectuar la present reclamació és el previst a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’Administració així
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta
responsabilitat patrimonial de l’Administració és requisit necessari que hi concorrin els
següents elements: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d)
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.

D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de
l’administració procedeix analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en
conseqüència queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i
els danys soferts.

En relació al fet imputable a l’Administració, en el present supòsit, no queda acreditat
que els fets denunciats siguin atribuïbles a operaris de la Diputació de Girona o a
treballadors d’empreses concessionàries de la mateixa en tant que els treballs
efectuats per l’empresa concessionària de la Diputació de Girona es van realitzar en el
costat contrari on s’ubica l’activitat de lloguer de vehicles i, per altra banda, les feines
que realitzaven els operaris no eren de neteja i desbrossament sinó de tala i poda
dels arbres situats al marge contrari al lloc on s’ubicaven els vehicles accidentats.

Quant als danys al·legats, aquests es desprenen dels documents aportats per la
reclamant si bé no consta el pagament de les ordres de treball número 28594 i 28611.

Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç,
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius:
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1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 17 de maig de 2018 es constata
que les tasques que es realitzaven a la carretera GIV-5331 no eren de neteja i
desbrossament sinó de tala i poda d’arbres.

2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè les tasques de
poda i tala es realitzaven al marge esquerre (marge contrari al lloc on es van produir
els danys) a una distància superior als 20 metres respecte a la ubicació dels vehicles
accidentats així com, segons consta en l’informe del servei, qui realitzava tasques de
sega en el marge esquerre de la carretera GIV-5331 era personal de l’empresa
encarregada de les tasques de manteniment de la zona industrial propera a l’Aeroport
de Girona-Costa Brava.

3. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’Administració que
gestiona la carretera de prevenir i eliminar instantània de qualsevol pertorbació
sobrevinguda en qualsevol dels diversos punts de la xarxa viària local i, a tal efecte,
citar la jurisprudencia aplicable:

“En relación a esta materia, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre
de 2002 unifica criterios en torno al alcance de la denominada tradicionalmente
responsabilidad objetiva de la Administración respecto al funcionamiento de sus
servicios públicos, recordando que: «en reiterados pronunciamientos de este Tribunal
Supremo (se) tiene declarado, Sentencia de 5 jun. 1998 , que "La prestación por la
Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla
de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de
responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a
éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir
cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda
producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como
pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no
contemplado en nuestro ordenamiento jurídico".» Y la STS de 6 de noviembre de
1999 afirma que "Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto producido por
el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con
que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los
estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá,
entonces, deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y,
consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la
actividad administrativa será a ella imputable".

Davant aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi
constituït en el present supòsit.

III. CONCLUSIÓ

En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant.
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D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimatòria de la reclamació
presentada.”

D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària,
per unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per l’empresa
Drivalia Car Rental, S.L., per danys materials soferts en els vehicles amb matrícula
1168-KBNM i 6169-KBN, a la carretera GIV-5331, al terme municipal de Vilobí
d’Onyar, en data 13 de novembre de 2017.

Segon. Notificar la present resolució als interessats.

23. Proposicions urgents

No n’hi ha.

24. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El president El secretari general

Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas
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