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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 970

Número: 970
Caràcter: Ordinària
Data: 7 d'agost de 2018
Hora d’inici: 10.00 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/7245

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
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. Jordi Turon i Serra Vicesecretari
Sr. Ernest Ruiz García Viceinterventor

Han excusat la seva absència

Sr. Carlos Álvarez i González Diputat

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

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 17 de
juliol de 2018

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

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
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3. JG970/000040/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Reintegrar part de la subvenció del Consell
Comarcal de la Garrotxa per a la prevenció d'incendis, any 2017 (exp. 2017/732)

4. JG970/000048/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el conveni de col.laboració entre la
Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palamós com a ajuntament pilot per a l'ús
de la plataforma digital de participació ciutadana "Decidim" (exp. 2018/7132)

5. JG970/000050/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el conveni de col.laboració entre la
Diputació de Girona i l'Ajuntament de Mieres com a ajuntament pilot per a l'ús de
la plataforma digital de participació ciutadana "Decidim" (exp. 2018/7134)

6. JG970/000044/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de la subvenció de
l'Ajuntament de Vilaür, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2018 (exp. 2018/1303)

7. JG970/000041/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de la subvenció de
l'Ajuntament de Ger, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018
(exp. 2018/888)

8. JG970/000037/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Concedir una subvenció a l'Ajuntament de Sant
Julià del Llor i Bonmatí per al finançament de l'obra Projecte adequació i
ampliació de la xarxa de pluvials (exp. 2018/6040)

9. JG970/000049/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el conveni de col.laboració entre la
Diputació de Girona i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí com a ajuntament
pilot per a l'ús de la plataforma digital de participació ciutadana "Decidim" (exp.
2018/7131)

10. JG970/000047/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el conveni de col.laboració entre la
Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palafrugell com a ajuntament pilot per a
l'ús de la plataforma digital de participació ciutadana "Decidim" (exp. 2018/7133)

11. JG970/000045/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Autoritzar un canvi de destí a l'Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm de l'actuació inclosa en el PUOSC 2017 (exp. 2016/6340)

12. JG970/000046/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria de subvencions a les
llars d'infants municipals, curs 2017-2018 (exp. 2018/7038)

13. JG970/000042/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Anul·lar el saldo de l'autorització de la despesa
de la convocatòria de subvencions destinades a despeses de funcionament de
les llars d'infants de titularitat municipal, curs 2016-2017 (exp. 2017/5147)

14. JG970/000098/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de les bases reguladores i la
XVII Convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s (exp. 2018/4420)

15. JG970/000176/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a la
Fundació Universitat Catalana d'Estiu per al finançament de la 50a Edició de la
Universitat Catalana d'Estiu (exp. 2018/6950)
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16. JG970/000175/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
Pascual Arts Music, SLU, per al finançament del Festival Strenes 2018 (exp.
2018/6920)

17. JG970/000181/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a Ubud
Produccions, SL, per al finançament del Festival Milestone Project 2018 (exp.
2018/6917)

18. JG970/000164/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a la
Fundació Pau Casals per al finançament del Projecte cultural i activitats a les
comarques gironines (exp. 2018/6676)

19. JG970/000162/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a RGB
Music, SL, per al finançament del Festival de Música de Cadaqués (exp.
2018/6715)

20. JG970/000173/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i Bitó Produccions, SL, per al finançament del Festival de
Teatre Temporada Alta, 2018 (exp. 2018/6872)

21. JG970/000169/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Palafrugell per al finançament del 24è Festival de Jazz Costa
Brava (exp. 2018/6887)

22. JG970/000179/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a Windy
Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà per al finançament del Festival
Internacional de Swing & Solo Jazz: Swim Out Costa Brava (exp. 2018/6977)

23. JG970/000170/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar les renúncies de subvencions
presentades per diverses entitats i aprovar la concessió de subvencions a
diverses entitats (exp. 2018/358)

24. JG970/000163/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
Pascual Arts Music, SLU, per al finançament del Festival Sons del Món 2018
(exp. 2018/6390)

25. JG970/000177/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Agrupació Coral de les Comarques Gironines per al finançament del projecte
d'activitats i el funcionament de la programació anual (exp. 2018/6965)

26. JG970/000174/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus per al finançament del 8è
Festival de Música Antiga dels Pirineus (exp. 2018/6918)

27. JG970/000166/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Puigcerdà per al finançament del Festival de Música de la
Cerdanya (exp. 2018/6857)

28. JG970/000172/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la renúncia de l'Associació
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Internacional de Curtmetratges de La Bisbal de la subvenció nominativa per al
Festival de Curtmetratges (exp. 2018/6858)

29. JG970/000167/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la resolució de la convocatòria per
al finançament de la programació estable professional dels equipaments
escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona (2018/3926)

30. JG970/000160/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la convocatòria anticipada del VI
Concurs dels programes pedagògics i divulgatius Això Pinta Bé, de la Diputació
de Girona - curs 2018-2019 (exp. 2018/6731)

31. JG970/000168/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Llívia per al finançament del Festival de Música de La Cerdanya
(exp. 2018/6895)

32. JG970/000184/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar el recurs de reposició de la
denegació d'una subvenció de Júlia Rubio_Art entre llunes i volcans per a la
creació de públics per a la cultura (exp. 2018/3461)

33. JG970/000183/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa al
Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG per al finançament de les
activitats culturals (exp. 2018/6663)

34. JG970/000161/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a RGB
Music, SL, per al finançament del Festival de Música de Begur (exp. 2018/6682)

35. JG970/000180/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Monuments (018): Aprovar un conveni econòmic bianual per a
intervencions arqueològiques al Pla de Girona -projecte Gerunda 2018-2019
(exp. 2018/3219)

36. JG970/000171/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la renúncia d'Òmnium Cultural a la
subvenció nominativa per a activitats culturals (exp. 2018/6331)

37. JG970/000182/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a
l'Editorial Cal·lígraf SL per a l'edició de la revista Encesa Literària núm. 5 (exp.
2018/6819)

38. JG970/000178/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
Pascual Arts Music, SLU, per al finançament del Festival Acústica 2018 (exp.
2018/6972)

39. JG970/000040/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de fermesa la sentència núm.
131/2018, de sis de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Girona, que resol el recurs abreujat número 129/2017 (exp. 2017/6382)

40. JG970/000041/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Informar sobre la modificació de l'agrupació
voluntària de municipis, en relació amb la qual es desagrupa l'Ajuntament de
Vilaür (exp. 2018/7018)
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41. JG970/000034/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar la resolució de subvencions als ajuntaments per a la
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals (exp. 2018/64)

42. JG970/000035/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Esmena d’error de l’aplicació pressupostària a l’acord de Junta
de Govern del dia 19 de juny de 2018, relatiu a l’aprovació del conveni entre
ELFOCAT i DDGI, per al foment de la gestió forestal sostenible. CN/3616. (exp.
2018/4624)

43. JG970/000036/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar la resolució de la campanya "Del Pla a l'Acció ",
2018-2019 (exp. 2017/9318)

44. JG970/000037/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar la resolució de subvencions per a actuacions, per part
d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a la
custòdia del territori, anualitats 2018-2019 (exp. 2018/862)

45. JG970/000041/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar la segona convocatòria de subvencions per a
actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni
natural i per a custòdia del territori 2018-2019 (exp. 2018/7099)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

46. JG970/000032/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Aprovar una subvenció nominativa al Foment
Deportiu Cassanenc per a l'activitat anual de bàsquet, hoquei patins i patinatge,
temporada 2017-2018 (exp. 2018/4316)

47. JG970/000031/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Aprovar una subvenció nominativa al Club Natació
Banyoles per a l'activitat esportiva, temporada 2017-2018 (exp. 2018/6554)

48. JG970/000008/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovar la concessió de
subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per a
dotar-los d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies per a l'any 2018
(exp. 2018/153)

49. Proposicions urgents

50. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

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

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de juliol
de 2018, prèviament lliurada als assistents.
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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. JG970/000040/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Reintegrar part de la
subvenció del Consell Comarcal de la Garrotxa per a la prevenció
d'incendis, any 2017 (exp. 2017/732)

ANTECEDENTS DE FET

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 7 de març de 2017, va aprovar
un Conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la prestació de serveis
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica als municipis i per
actuacions de salut pública, transport escolar i el servei comarcal de prevenció
d’incendis, per l’any 2017, expedient núm. 2017/732.

El conveni en el seu pacte segon estableix:
“La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 602.299,91 € per col·laborar
en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el pacte primer
pel període de gener a desembre de 2017. (...).
Dins l'import global atorgat, de 602.299,91 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes
següents:
(...)Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 2.475,25 €.”
I en el pacte quart es diu:
“El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre de
l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta als serveis i
activitats objecte d’aquest conveni. (...)
En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les
aportacions finalistes detallades al pacte segon:
(...)
“Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, que
finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti una
despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una memòria/informe
de finalització de l’actuació.

La Diputació va realitzar el pagament de l’aportació total de 602.299,91€ d’acord amb
les previsions del pacte tercer del conveni, efectuant amb un primer pagament del
50%, 301.149,96 € el dia 24 de maig de 2017 , i la quantitat restant de 301.149,95 € el
dia el 17 d’agost de 2017.

El Consell Comarcal de la Garrotxa va presentar el compte justificatiu i la memòria del
servei de prevenció d’incendis, dins el termini previst en el pacte cinquè, el dia 28 de
març de 2018, registre d’entrada núm. 1-2018-005790-2, però només per un import
total de 2.475,25 €, és a dir pel mateix import de la subvenció destinada a prevenció
d’incendis, incomplint la previsió del conveni de justificar el doble d’aquell import. En la
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memòria presentada el Consell Comarcal ja manifesta que és conscient d’aquest
incompliment i que “...comportarà un reajustament de l’ajut atorgat”.

L’article 30 de la Llei 38/2003, general de subvencions, titulat “justificació de les
subvencions públiques”, estableix en el seu punt 8 que “L’incompliment de justificació
de la subvenció en els termes establerts en aquest capítol o la justificació insuficient
de la mateixa portarà aparellat el reintegrament en les condicions previstes a l’art 37
d’aquesta llei” : Aquest article 37, “Causes de reintegrament”, preveu que “També
procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de
demora corresponent ... en els següent casos: (...) c) Incompliment de l’obligació de
justificació o la justificació insuficient en els termes establerts ... en les normes
reguladores de la subvenció”.

L’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona també
regula el reintegrament de subvencions ja satisfetes, i en el seu apartat 2 estableix
que “Quan l’incompliment per part del beneficiari sigui parcial ... la quantitat a
reintegrar estarà determinada pels criteris establerts a les bases, conveni o acord de
concessió, i si no n’hi ha, s’aplicarà el criteri de proporcionalitat”

El Consell Comarcal havia de justificar com a mínim el doble de l’import de la
subvenció pel servei de prevenció d’incendis, que era de 2.475,2 5€ i, en haver
justificat el mateix import que aquella, l’import del reintegrament corresponent seria de
1.237,62 €, la meitat de l’import de la subvenció satisfeta.

L’article 42 de la Llei 39/2003 regula el procediment de reintegrament, preveient en el
apartat 2, la seva iniciació d’ofici i, en el seu apartat 3, que s’ha de garantir el dret de
l’interessat a l’audiència. En sentit similar es preveu el mateix a l’art 36 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.

D’acord amb l’exposat, es va iniciar el procediment de reintegrament parcial per
Resolució del President de la Diputació de Girona, concedint un termini de quinze dies
a comptar a partir de la data de notificació de l’esmentat acord perquè l’interessat
presentés les al·legacions que consideri oportunes.

La Resolució es va notificar el dia 13 de juny de 2018, registre de sortida núm.
2-2018-012716-2 i fins a la data d’avui, un cop superat el termini concedit, no s’ha
presentat cap a al·legació.

FONAMENTS DE DRET

L’article 41.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix
que l’òrgan concedent serà el competent per exigir al beneficiari el reintegrament de
subvencions.

L’article 37 de la Llei general de subvencions estableix que és procedent el
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora, què
s’ha de calcular des del moment del pagament de la subvencions fins a la data
d’acord del reintegrament de la subvenció. El tipus d’interès aplicable, segons l’article
38.2 d’aquesta Llei assenyala que és l’interès legal del diner incrementat en un 25%, a
no ser que la Llei de pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un de diferent.
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Atès que els interessos de demora pel període comprés entre el 17 d’agost de 2017 i
el 7 d’agost de 2018 fan un total de 45,27 € d’acord amb el detall següent:

Import
subvenció

Import a
reintegrar

Data inici càlcul
interessos

Data final
càlcul

interessos Dies
Interessos
de demora

2.475,25 1.237,62 17/08/2017 31/12/2017 137 17,42
01/01/2018 07/08//2018 219 27,85

Total interessos
de demora

45,27 45,27
T o t a l
reintegrament 1.282,89

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

Primer. Requerir al Consell Comarcal de la Garrotxa, NIF. P6700007E, el
reintegrament d’una part de la subvenció concedida per a la prevenció d’incendis, per
un import de 1.237,62 € més els interessos de demora que ascendeixen a 45,27 € i
que fan un total de 1.282,89 € (Exp. 2017/732).

Segon. L’import del reintegrament, més els interessos de demora, s’haurà de fer
efectiu mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat Caixabank, S.A. en el
compte corrent amb número ES11 2100 0002 5602 0166 8489.

El pagament s’ha d’efectuar dins els terminis previstos a la Llei general i que són els
següents:

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

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

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

Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa amb indicació dels
recursos procedents.
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Quart. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la
Diputació de Girona.

4. JG970/000048/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palamós com a
ajuntament pilot per a l'ús de la plataforma digital de participació
ciutadana "Decidim" (exp. 2018/7132)

La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, l’assistència als municipis i
la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social. També dóna
suport, a través de programes de foment, a aquelles iniciatives i accions que
considera d’interès i que s’emparen en l’article 36.1.b) LRBRL que especifica la
competència d’assistència i cooperació tècnica amb els municipis.

La Diputació de Girona, en el marc del foment de la participació ciutadana i la
democràcia participativa, ha iniciat un projecte nou de desenvolupament
d’infraestructures digitals de codi lliure i obert de manera col·laborativa amb altres
institucions públiques i agents socials, amb l’objectiu de progressar en la sobirania
tecnològica i de sumar esforços en la millora de la qualitat democràtica, per la qual
cosa considera prioritari establir convenis de col·laboració amb altres institucions pel
desenvolupament, adopció, capacitació i difusió d’infraestructures digitals i dels
models de participació ciutadana que aquestes permeten.

Amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma digital de participació
ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari lliure, per tal d’articular futurs
processos de participació a la demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma
multi-tenant, que vol dir que amb una sola instal·lació del programari es poden fer
servir tants accessos com calgui, reduint considerablement els costos d’instal·lació i
manteniment.

Atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès en l’ús d’aquesta plataforma
per a realitzar els seus processos de participació ciutadana, la Diputació ha proposat
la seva instal·lació, durant aquest 2018, als 4 únics ens que l’han sol·licitat, i que
l’ajuntament de Palamós n’és un dels quatre

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha formalitzar
mitjançant la signatura d’un conveni.

L'òrgan competent per a l'aprovació de l'acord és la Junta de Govern, de conformitat
amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència
(art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local) i la delegació
efectuada a favor de la Junta de Govern mitjançant resolució de 13 de juliol de 2015.

Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:
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Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de Palamós com a ajuntament pilot per l’ús de la plataforma digital de participació
ciutadana “Decidim”, el literal del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS COM A AJUNTAMENT PILOT, PER A L’ÚS DE LA
PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA “DECIDIM”
PARTS
D’una part, l’Il·lm Sr. Miquel Noguer Planas president de la Diputació de Girona,
assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació
d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A
en virtut de les competències que li atribueix l’acord de Junta de Govern de data 7
d’agost de 2018.
De l’altra, l’Il·lm Sr. Lluís Puig Martorell, alcalde de l’Ajuntament de Palamós, amb
domicili al C/ Major, 56 de Palamós i CIF P1712500F en nom i representació
d’aquesta entitat, assistit pel secretari de la corporació, Sr. Miquel Àngel Perezagua
Roy.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I.La Diputació de Girona, en el marc d’una política de foment de la democràcia
participativa i de desenvolupament d’infraestructures digitals de codi lliure i obert de
manera col·laborativa amb altres institucions públiques i agents socials, amb l’objectiu
de progressar en la sobirania tecnològica i de sumar esforços en la millora de la
qualitat democràtica, considera prioritari establir convenis de col·laboració amb altres
institucions pel desenvolupament, adopció, capacitació i difusió d’infraestructures
digitals i dels models de participació ciutadana que aquestes permeten.

II. En aquest sentit i amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma
digital de participació ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari lliure i
desenvolupada en obert, per tal d’articular futurs processos de participació a la
demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma multi-tenant, és a dir, que amb
una sola instal·lació del programari es poden fer servir tantes instàncies com calgui.
Això resulta especialment rellevant pels municipis ja que amb una sola la instal·lació i
manteniment per part d’un sol ens, en aquest cas la Diputació, pot ser utilitzat pels
municipis que ho desitgin, reduint considerablement els costos d’instal·lació i
manteniment.

III. La Diputació de Girona, atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès
en fer ús de la plataforma “Decidim” per realitzar els seus processos de participació,
vol facilitar la seva implantació en aquells ajuntaments i institucions públiques que així
ho sol·licitin, iniciant la instal·lació amb alguns ajuntaments pilot durant l’any 2018.

IV. La Diputació de Girona, en col·laboració amb Localret i les altres institucions
catalanes que desenvolupen la plataforma Decidim, vol aportar valor en el disseny i
desenvolupament dels processos de participació, vetllant per a que aquests assoleixin
els màxims nivells de qualitat democràtica i que, per aquest motiu, està interessada
en donar suport en el procés d’implantació de la plataforma Decidim als ens de la
demarcació de Girona.

V. La Diputació de Girona forma part del Consorci Localret, que és un consorci local
format per municipis catalans, i les entitats locals catalanes de caràcter territorial
integrades, així com per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, per actuar, de manera coordinada i unitària,
davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de comunicacions
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electròniques, així com en el desplegament i utilització de les TIC per millorar l’acció
dels governs locals en l’impuls de la societat del coneixement.

VI. “Decidim” és una plataforma electrònica de participació ciutadana feta en codi
lliure, de manera oberta i col·laborativa. És una eina pública, ja que està impulsada
per les institucions, i dissenyada per a l’articulació de processos de participació, que
tenen com a objectiu ampliar i facilitar l’accés de la ciutadania a aquesta. Es configura
al voltant d’una sèrie de principis com el de la hibridació tecnopolítica, que pretén
evitar que es posi èmfasi en les noves formes de participació digital desconnectant
dels processos més tradicionals. Un altre principi és la participació augmentada i
multimodal, que pretén que la participació no es limiti tan sols al vot, sinó també a la
possibilitat d’un major accés a la informació, visualització de les dades o deliberació
de les propostes.

VII. La plataforma “Decidim” es mou entre la transparència i la traçabilitat. Tenint en
compte que existeixen dades personals dels usuaris que són susceptibles de
protecció, les dades i detalls dels processos participatius en el si de “Decidim” són
traçables i transparents. Això estableix un nivell més elevat de transparència en la
participació ciutadana, que fa que augmenti la confiança de la ciutadania en aquests
processos participatius.
VIII. L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, atribueix a les Diputacions la competència
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als
de menor capacitat econòmica i de gestió.
D’acord amb l’esmentada competència, la Diputació ofereix des de fa més de deu
anys assistència a les corporacions locals de la demarcació de Girona per tal de que
puguin desenvolupar amb més facilitat les competències que tenen atribuïdes, tant a
l’article 69 de la mateixa llei, que els emplaça a facilitar la més àmplia informació
sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local, com a
l’article 66.2, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on es recullen les competències dels
ens locals en diversos àmbits, i entre ells el de la participació ciutadana.

IX. El centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació, inclòs dins l’Àrea
de Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, es proposa la
prestació d’un servei nou d’assistència als municipis per a la gestió digital de
processos de participació ciutadana amb l’objectiu d’oferir-los una plataforma digital
com a eina electrònica per impulsar la implicació de la ciutadania en la presa de
decisions en les polítiques públiques del municipi, que serà alhora un element de
col·laboració, aprenentatge compartit i treball en xarxa entre la Diputació i els
municipis.

X. D’acord amb el que preveuen els articles 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, referents als convenis de col·laboració.
En virtut de tot això, ambdues parts formalitzen el present Conveni que es regirà pels
següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l’ajuntament de Palamós per a la instal·lació i cessió d’un accés
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de la plataforma “Decidim-multi-tenant” a l’ajuntament de Palamós com a ajuntament
pilot del projecte “Decidim” de la Diputació de Girona.
Segon. Compromisos de la Diputació de Girona
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, la Diputació assumeix, sense costos
econòmics per part de l’ajuntament, els compromisos següents:
 Instal·lació i allotjament de la plataforma “Decidim” multi-tenant, manteniment i

actualització de la darrera versió del “Decidim Core” amb els Certificats de
seguretat SSL al servidor de la Diputació.

 Facilitar a l’ajuntament l’accés al portal que li correspon.
 L'assessorament i la formació per a la posada en funcionament del portal

“Decidim” de l’ajuntament.
 Fer el seguiment i vetllar pel compliment del codi de garanties democràtiques i

col·laboració oberta recollit a l’annex I del present conveni.
 Coordinar la gestió d’incidències tècniques de la plataforma amb l’empresa que ha

instal·lat la plataforma i que en fa el servei de manteniment.
 Informar a l’Ajuntament de qualsevol incidència substancial amb el codi i coordinar

la recollida de propostes de millora a la plataforma identificades per l’ajuntament.
 Impulsar la coordinació del Grup de Treball de la plataforma Decidim a la

demarcació, per fomentar un ecosistema de col·laboració obert i afavorir que es
puguin dissenyar nous mòduls o extensions integrables en la instal·lació base,
evitant així la duplicació de versions.

 Facilitar la difusió i informació sobre la plataforma Decidim, d’acord amb el guiatge
de Localret

Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Palamós
L’Ajuntament assumeix els compromisos següents, que no comporten costos
econòmics:
 Acceptar el codi de garanties democràtiques i col·laboració oberta que s’adjunta

com a annex a aquest conveni, així com les modificacions que en resultin com a
conseqüència del seu desplegament i que siguin acordades per les parts
signatàries.

 Facilitar les dades d’una persona de contacte de l’Ajuntament amb qui la Diputació
de Girona pugui mantenir interlocució per a l’assoliment dels objectius del present
conveni.

 Disposar d’una persona responsable de la plataforma tècnicament capacitada per
a portar a terme els processos de participació ciutadana que es realitzaran amb la
plataforma.

 Participar activament dins el Grup de treball de la comunitat de la plataforma
decidim a la demarcació de Girona.

 Compartir el coneixement i aprenentatges adquirits a partir de l’ús de la
plataforma, amb els tècnics de la Diputació i altres de la demarcació de Girona
que utilitzin la plataforma multi-tenant en el futur.

 Garantir que l’ús que es faci de l’eina compleixi amb la legalitat vigent.
 Acompanyar a la Diputació de Girona en els actes de difusió i a les reunions de

coordinació amb altres administracions sempre que es requereixi.
Quart. Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment d’aquest conveni, a fi d’aconseguir una relació
fluida entre les parts. Cada institució signant nomenarà un interlocutor que la
representarà en les reunions que es faran per a la concreció i el seguiment d'aquest
conveni i els annexes corresponents, i per a definir les millors estratègies de
col·laboració entre les diferents entitats.
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La Comissió de seguiment es reunirà a proposta de qualsevol de les parts signatàries
i com a mínim, una vegada a l’any.
Cinquè. Confidencialitat i LOPD
L’ajuntament adherit a aquest conveni que registri la identitat dels seus usuaris,
assumirà la consideració de Responsable del Tractament del fitxer, amb la deguda
observança i compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
La Diputació de Girona, que podrà tenir un accés potencial i/o accidental a dades de
caràcter personal, s'obliga a guardar reserva respecte a aquestes dades o
antecedents dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió de qualsevol consulta
relativa a la plataforma.
Sisè. Durada
El present acord tindrà una durada de dos anys i s’inicia el dia de la seva signatura.
Es podrà prorrogar per una única vegada per un altre període de un màxim de dos
anys més, prèvia comunicació escrita entre les parts en el termini de dos mesos
abans de l’expiració del termini inicial de l’acord.
Setè. Resolució
Aquest conveni de col·laboració podrà ser resolt per:
a) L’acord exprés i per escrit de les dues parts signatàries.
b) La denúncia de l’acord formulada per alguna de les parts signatàries amb un
preavís escrit de tres mesos.
c) L’incompliment de les obligacions que a cada part signatària li corresponen.
d) Impossibilitat legal o material de continuar l’objecte de l’acord.
Vuitè. Solucions de controvèrsies
Les parts signatàries, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació
resultant de l’execució o interpretació del present acord o relacionat amb ell,
directament o indirecta, es resoldrà en primer lloc per mutu acord dels signataris. Si
això no fos possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al
coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Novè. Publicació
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, caldrà publicar el present conveni al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del Registre de convenis de
col·laboració i de cooperació de la Generalitat.
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen
signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs que
s’assenyalen.
Per l’Ajuntament de Palamós, L’Alcalde; Per la Diputació de Girona: El President; El
Secretari general.
Annex I Codi ètic de garanties democràtiques i de col·laboració oberta
La utilització de la plataforma Decidim per part de qualsevol ajuntament o qualsevol
altre ens municipal o supramunicipal, així com altres organitzacions, comporta
l'assumpció total i íntegra d'aquest codi.
Programari lliure i continguts oberts
El codi de la plataforma, així com els mòduls, llibreries o qualsevol altre codi que es
desenvolupi per al seu funcionament, serà sempre programari lliure amb llicència
Affero GPLv3 o posterior [https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] en el cas
dels nous desenvolupaments, i de llicències compatibles amb aquesta en el cas de
reutilització d’altres codis.
Així mateix, els continguts, dades, APIS i/o interfícies que el Decidim faci servir per
interactuar amb qualsevol tipus d’usuari, compliran amb estàndards oberts i
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interoperables (ex. OpenID, RSS, OStatus, etc.), tendint sempre al màxim nivell
d’integració amb els estàndards oberts més estesos.
De cara a maximitzar la transparència i la col·laboració ciutadana en els processos,
òrgans i mecanismes de participació, el contingut de textos, gràfiques, fonts
tipogràfiques, àudio, vídeo o altres elements de disseny, es farà públic amb una
llicència Creative Commons By-Sa
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode].
Igualment les dades de la plataforma, especialment totes aquelles que es puguin
recollir de manera sistemàtica a través de scrappers o altres tècniques de consulta
massiva, seran publicades amb llicències Open Data Commons Open Database
License [http://opendatacommons.org/licenses/odbl/] en formats estandarditzats i
accessibles (tipus CSV, JSON, etc.) i, sempre que sigui possible, amb eines que
facilitin l’anàlisi i visualització d’aquestes dades.
Transparència, traçabilitat i integritat
La plataforma, així com la seva configuració, desenvolupament, implementació i ús
actual o futur han de garantir i maximitzar en tot moment la transparència, la
traçabilitat i la integritat dels diagnòstics, propostes, debats, decisions, o qualsevol
altre objecte, mecanisme o procés de participació.
Per transparència entenem que totes les dades relacionades amb aquests
mecanismes i processos estiguin disponibles per a baixar, analitzar i tractar, seguint
els formats i estàndards de compartició més exigents (accessibilitat, multi-format,
etc.).
La transparència serà una condició necessària pel seguiment dels processos i
mecanismes de participació, però mai, i en cap cas, pel tractament de dades
personals que vagin contra la defensa de la privacitat de la persona participant en la
plataforma.
Entenem per traçabilitat de les propostes la possibilitat de realitzar un seguiment
complet, cap enrere (passat) i cap endavant (futur), de tot el que ha passat amb les
propostes, plans, reglaments o qualsevol altre tipus d'objecte de decisió o participació
inclòs en un procés o mecanisme. La plataforma ha de mostrar en tot moment com,
per què, per qui i amb quin tipus de garanties un determinat objecte d'un procés de
participació va ser descartat, aprovat o bloquejat.
Entenem per integritat l'autenticitat d'un determinat contingut, i la garantia que aquest
no ha estat manipulat o modificat sense que aquesta modificació quedi clarament
registrada i sigui visiblement verificable i contrastable, amb l'objecte d'evitar la
manipulació de les propostes o resultats dels processos o mecanismes de
participació.
Igualtat d’oportunitats i indicadors de qualitat
Al costat de les garanties anteriorment definides, la plataforma es compromet a
garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, així com les seves
propostes o altres contribucions que pugui acollir. La plataforma oferirà les mateixes
oportunitats de partida a tots els objectes participatius (propostes, debats, etc.) perquè
siguin vistos, discutits, comentats, valorats o tractats, sense discriminació de cap
tipus. En aquest sentit la identitat digital de les persones usuàries de la plataforma
serà sempre personal i intransferible, la verificació que atorgui drets de decisió a la
plataforma ha de ser a més única, i serà l’ens responsable l’encarregat de garantir la
no-suplantació d’una persona física o jurídica.
Amb l’objectiu de garantir la qualitat democràtica de la plataforma es fomentarà l’ús
d’indicadors de qualitat a partir dels processos i mecanismes de participació, així com
l’activitat de les persones usuàries de la plataforma. També es fomentarà la
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compartició de la configuració dels diferents components així com de les dades
obertes per a la definició d’aquests indicadors.
La igualtat en la participació política de la ciutadania és un dels principis fonamentals
del sistema democràtic i la plataforma, no només ha de garantir la igualtat
d’oportunitats pel que fa als usos i funcionalitats, sinó també el dret d’accés. En
aquest sentit cada ens promotor de la plataforma es compromet a impulsar aquelles
accions que avancin en la direcció de facilitar i acompanyar l’accés a la plataforma a
tota la ciutadania per igual de manera universal, proporcionant les eines i els recursos
adients per a que la plataforma estigui a l’abast de qualsevol persona que en vulgui
fer ús.
Confidencialitat de les dades
Es garanteix la confidencialitat i la privacitat de les dades personals que els ciutadans
aporten per a participar en qualsevol de les funcionalitats i/o possibilitats de
participació que ofereixi la plataforma Decidim en tot moment. En cap cas es cediran
aquestes dades personals a tercers. Tampoc es farà un ús de les mateixes que vagi
més enllà de l'estrictament necessari per a la gestió del registre d'usuaris o millores de
la usabilitat de la plataforma. Sempre que la tecnologia de la plataforma ho permeti
les expressions de preferències polítiques en els processos de decisió romandran
inaccessible fins i tot per l’ administrador/a de la plataforma o els servidors.
Rendiment de comptes i responsabilitat
S’adopta un compromís davant la ciutadania de respondre totes les aportacions i
consultes en el mínim temps possible. També s’adopta el compromís de donar
seguiment als resultats dels processos de participació, així com de donar resposta a
aquelles demandes que específicament ho sol·licitin. Finalment s’assumeix el
compromís d’estudiar la incorporació d’indicadors de seguiment dels processos de
participació un cop estiguin finalitzats, per tal de poder avaluar de manera sistemàtica
el seu desplegament.
Millora contínua i col·laboració interinstitucional
S’adoptaran mecanismes de revisió i avaluació periòdica per facilitar la millora
contínua de la plataforma.
Es prioritzarà la col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre institucions
involucrades en el projecte, amb l’objectiu de millorar, corregir i generar nous
desenvolupaments que ajudin a la millora contínua de la plataforma.
En aquest sentit es facilitaran les condicions i entorns de col·laboració a l’hora de tirar
endavant millores que apuntin a un benefici comú del conjunt de la plataforma,
habilitant mecanismes de coordinació interinstitucional quan sigui necessari.
Condicions d’ús
Totes els punts d’aquest codi han de quedar reflectits en les condicions d’ús que cada
ens redacti per a la seva plataforma i mai entraran en contradicció.”

Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i
de qualsevol altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Palamós.

5. JG970/000050/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Mieres com a
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ajuntament pilot per a l'ús de la plataforma digital de participació
ciutadana "Decidim" (exp. 2018/7134)

La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, l’assistència als municipis i
la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social. També dóna
suport, a través de programes de foment, a aquelles iniciatives i accions que
considera d’interès i que s’emparen en l’article 36.1.b) LRBRL que especifica la
competència d’assistència i cooperació tècnica amb els municipis.

La Diputació de Girona, en el marc del foment de la participació ciutadana i la
democràcia participativa, ha iniciat un projecte nou de desenvolupament
d’infraestructures digitals de codi lliure i obert de manera col·laborativa amb altres
institucions públiques i agents socials, amb l’objectiu de progressar en la sobirania
tecnològica i de sumar esforços en la millora de la qualitat democràtica, per la qual
cosa considera prioritari establir convenis de col·laboració amb altres institucions pel
desenvolupament, adopció, capacitació i difusió d’infraestructures digitals i dels
models de participació ciutadana que aquestes permeten.

Amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma digital de participació
ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari lliure, per tal d’articular futurs
processos de participació a la demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma
multi-tenant, que vol dir que amb una sola instal·lació del programari es poden fer
servir tants accessos com calgui, reduint considerablement els costos d’instal·lació i
manteniment.

Atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès en l’ús d’aquesta plataforma
per a realitzar els seus processos de participació ciutadana, la Diputació ha proposat
la seva instal·lació, durant aquest 2018, als 4 únics ens que l’han sol·licitat, i que
l’ajuntament de Mieres n’és un dels quatre

Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha formalitzar
mitjançant la signatura d’un conveni.

L'òrgan competent per a l'aprovació de l'acord és la Junta de Govern, de conformitat
amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència
(art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local) i la delegació
efectuada a favor de la Junta de Govern mitjançant resolució de 13 de juliol de 2015.

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

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de Mieres com a ajuntament pilot per l’ús de la plataforma digital de participació
ciutadana “Decidim”, el literal del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE MIERES COM A AJUNTAMENT PILOT, PER A L’ÚS DE LA
PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA “DECIDIM”
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PARTS
D’una part, l’Il·lm Sr. Miquel Noguer Planas president de la Diputació de Girona,
assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació
d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A
en virtut de les competències que li atribueix l’acord de Junta de Govern de data 7
d’agost de 2018.
De l’altra, l’Il·lm Sr. Enric Domènech Mallarach, alcalde de Mieres, amb domicili al C/
del Curreró, 5 de Mieres i CIF P1711200D en nom i representació d’aquesta entitat,
assistit pel secretari de la corporació, Sr. Lluís Muñoz Lloret.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Girona, en el marc d’una política de foment de la democràcia

participativa i de desenvolupament d’infraestructures digitals de codi lliure i obert
de manera col·laborativa amb altres institucions públiques i agents socials, amb
l’objectiu de progressar en la sobirania tecnològica i de sumar esforços en la
millora de la qualitat democràtica, considera prioritari establir convenis de
col·laboració amb altres institucions pel desenvolupament, adopció, capacitació i
difusió d’infraestructures digitals i dels models de participació ciutadana que
aquestes permeten.

II. En aquest sentit i amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma
digital de participació ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari
lliure i desenvolupada en obert, per tal d’articular futurs processos de participació a
la demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma multi-tenant, és a dir, que
amb una sola instal·lació del programari es poden fer servir tantes instàncies com
calgui. Això resulta especialment rellevant pels municipis ja que amb una sola la
instal·lació i manteniment per part d’un sol ens, en aquest cas la Diputació, pot ser
utilitzat pels municipis que ho desitgin, reduint considerablement els costos
d’instal·lació i manteniment.

III. La Diputació de Girona, atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès en
fer ús de la plataforma “Decidim” per realitzar els seus processos de participació,
vol facilitar la seva implantació en aquells ajuntaments i institucions públiques que
així ho sol·licitin, iniciant la instal·lació amb alguns ajuntaments pilot durant l’any
2018.

IV. La Diputació de Girona, en col·laboració amb Localret i les altres institucions
catalanes que desenvolupen la plataforma Decidim, vol aportar valor en el disseny
i desenvolupament dels processos de participació, vetllant per a que aquests
assoleixin els màxims nivells de qualitat democràtica i que, per aquest motiu, està
interessada en donar suport en el procés d’implantació de la plataforma Decidim
als ens de la demarcació de Girona.

V. La Diputació de Girona forma part del Consorci Localret, que és un consorci local
format per municipis catalans, i les entitats locals catalanes de caràcter territorial
integrades, així com per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, per actuar, de manera coordinada i unitària,
davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de comunicacions
electròniques, així com en el desplegament i utilització de les TIC per millorar
l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat del coneixement.

VI. “Decidim” és una plataforma electrònica de participació ciutadana feta en codi
lliure, de manera oberta i col·laborativa. És una eina pública, ja que està
impulsada per les institucions, i dissenyada per a l’articulació de processos de
participació, que tenen com a objectiu ampliar i facilitar l’accés de la ciutadania a
aquesta. Es configura al voltant d’una sèrie de principis com el de la hibridació
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tecnopolítica, que pretén evitar que es posi èmfasi en les noves formes de
participació digital desconnectant dels processos més tradicionals. Un altre principi
és la participació augmentada i multimodal, que pretén que la participació no es
limiti tan sols al vot, sinó també a la possibilitat d’un major accés a la informació,
visualització de les dades o deliberació de les propostes.

VII. La plataforma “Decidim” es mou entre la transparència i la traçabilitat. Tenint en
compte que existeixen dades personals dels usuaris que són susceptibles de
protecció, les dades i detalls dels processos participatius en el si de “Decidim” són
traçables i transparents. Això estableix un nivell més elevat de transparència en la
participació ciutadana, que fa que augmenti la confiança de la ciutadania en
aquests processos participatius.

VIII. L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, atribueix a les Diputacions la competència
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment
als de menor capacitat econòmica i de gestió.

IX. D’acord amb l’esmentada competència, la Diputació ofereix des de fa més de deu
anys assistència a les corporacions locals de la demarcació de Girona per tal de
que puguin desenvolupar amb més facilitat les competències que tenen atribuïdes,
tant a l’article 69 de la mateixa llei, que els emplaça a facilitar la més àmplia
informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida
local, com a l’article 66.2, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on es recullen les
competències dels ens locals en diversos àmbits, i entre ells el de la participació
ciutadana.

X. El centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació, inclòs dins l’Àrea de
Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, es proposa la
prestació d’un servei nou d’assistència als municipis per a la gestió digital de
processos de participació ciutadana amb l’objectiu d’oferir-los una plataforma
digital com a eina electrònica per impulsar la implicació de la ciutadania en la
presa de decisions en les polítiques públiques del municipi, que serà alhora un
element de col·laboració, aprenentatge compartit i treball en xarxa entre la
Diputació i els municipis.

XI. D’acord amb el que preveuen els articles 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, referents als convenis de col·laboració.

En virtut de tot això, ambdues parts formalitzen el present Conveni que es regirà pels
següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Mieres per a la instal·lació i cessió d’un accés
de la plataforma “Decidim-multi-tenant” a l’Ajuntament de Mieres com a ajuntament
pilot del projecte “Decidim” de la Diputació de Girona.
Segon. Compromisos de la Diputació de Girona
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, la Diputació assumeix, sense costos
econòmics per part de l’ajuntament, els compromisos següents:
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 Instal·lació i allotjament de la plataforma “Decidim” multi-tenant, manteniment i
actualització de la darrera versió del “Decidim Core” amb els Certificats de
seguretat SSL al servidor de la Diputació.

 Facilitar a l’ajuntament l’accés al portal que li correspon.
 L'assessorament i la formació per a la posada en funcionament del portal

“Decidim” de l’ajuntament.
 Fer el seguiment i vetllar pel compliment del codi de garanties democràtiques i

col·laboració oberta recollit a l’annex I del present conveni.
 Coordinar la gestió d’incidències tècniques de la plataforma amb l’empresa que ha

instal·lat la plataforma i que en fa el servei de manteniment.
 Informar a l’Ajuntament de qualsevol incidència substancial amb el codi i coordinar

la recollida de propostes de millora a la plataforma identificades per l’ajuntament.
 Impulsar la coordinació del Grup de Treball de la plataforma Decidim a la

demarcació, per fomentar un ecosistema de col·laboració obert i afavorir que es
puguin dissenyar nous mòduls o extensions integrables en la instal·lació base,
evitant així la duplicació de versions.

 Facilitar la difusió i informació sobre la plataforma Decidim, d’acord amb el guiatge
de Localret

Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Mieres
L’Ajuntament assumeix els compromisos següents, que no comporten costos
econòmics:
 Acceptar el codi de garanties democràtiques i col·laboració oberta que s’adjunta

com a annex a aquest conveni, així com les modificacions que en resultin com a
conseqüència del seu desplegament i que siguin acordades per les parts
signatàries.

 Facilitar les dades d’una persona de contacte de l’Ajuntament amb qui la Diputació
de Girona pugui mantenir interlocució per a l’assoliment dels objectius del present
conveni.

 Disposar d’una persona responsable de la plataforma tècnicament capacitada per
a portar a terme els processos de participació ciutadana que es realitzaran amb la
plataforma.

 Participar activament dins el Grup de treball de la comunitat de la plataforma
decidim a la demarcació de Girona.

 Compartir el coneixement i aprenentatges adquirits a partir de l’ús de la
plataforma, amb els tècnics de la Diputació i altres de la demarcació de Girona
que utilitzin la plataforma multi-tenant en el futur.

 Garantir que l’ús que es faci de l’eina compleixi amb la legalitat vigent.
 Acompanyar a la Diputació de Girona en els actes de difusió i a les reunions de

coordinació amb altres administracions sempre que es requereixi.
Quart. Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment d’aquest conveni, a fi d’aconseguir una relació
fluida entre les parts. Cada institució signant nomenarà un interlocutor que la
representarà en les reunions que es faran per a la concreció i el seguiment d'aquest
conveni i els annexes corresponents, i per a definir les millors estratègies de
col·laboració entre les diferents entitats.
La Comissió de seguiment es reunirà a proposta de qualsevol de les parts signatàries
i com a mínim, una vegada a l’any.
Cinquè. Confidencialitat i LOPD
L’ajuntament adherit a aquest conveni que registri la identitat dels seus usuaris,
assumirà la consideració de Responsable del Tractament del fitxer, amb la deguda
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observança i compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
La Diputació de Girona, que podrà tenir un accés potencial i/o accidental a dades de
caràcter personal, s'obliga a guardar reserva respecte a aquestes dades o
antecedents dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió de qualsevol consulta
relativa a la plataforma.
Sisè. Durada
El present acord tindrà una durada de dos anys i s’inicia el dia de la seva signatura.
Es podrà prorrogar per una única vegada per un altre període de un màxim de dos
anys més, prèvia comunicació escrita entre les parts en el termini de dos mesos
abans de l’expiració del termini inicial de l’acord.
Setè. Resolució
Aquest conveni de col·laboració podrà ser resolt per:
a) L’acord exprés i per escrit de les dues parts signatàries.
b) La denúncia de l’acord formulada per alguna de les parts signatàries amb un
preavís escrit de tres mesos.
c) L’incompliment de les obligacions que a cada part signatària li corresponen.
d) Impossibilitat legal o material de continuar l’objecte de l’acord.
Vuitè. Solucions de controvèrsies
Les parts signatàries, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació
resultant de l’execució o interpretació del present acord o relacionat amb ell,
directament o indirecta, es resoldrà en primer lloc per mutu acord dels signataris. Si
això no fos possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al
coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Novè. Publicació
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, caldrà publicar el present conveni al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del Registre de convenis de
col·laboració i de cooperació de la Generalitat.
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen
signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs que
s’assenyalen.
Per l’Ajuntament de Mieres, L’Alcalde; Per la Diputació de Girona: El President; El
Secretari general.
Annex I Codi ètic de garanties democràtiques i de col·laboració oberta
La utilització de la plataforma Decidim per part de qualsevol ajuntament o qualsevol
altre ens municipal o supramunicipal, així com altres organitzacions, comporta
l'assumpció total i íntegra d'aquest codi.
Programari lliure i continguts oberts
El codi de la plataforma, així com els mòduls, llibreries o qualsevol altre codi que es
desenvolupi per al seu funcionament, serà sempre programari lliure amb llicència
Affero GPLv3 o posterior [https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] en el cas
dels nous desenvolupaments, i de llicències compatibles amb aquesta en el cas de
reutilització d’altres codis.
Així mateix, els continguts, dades, APIS i/o interfícies que el Decidim faci servir per
interactuar amb qualsevol tipus d’usuari, compliran amb estàndards oberts i
interoperables (ex. OpenID, RSS, OStatus, etc.), tendint sempre al màxim nivell
d’integració amb els estàndards oberts més estesos.
De cara a maximitzar la transparència i la col·laboració ciutadana en els processos,
òrgans i mecanismes de participació, el contingut de textos, gràfiques, fonts
tipogràfiques, àudio, vídeo o altres elements de disseny, es farà públic amb una
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llicència Creative Commons By-Sa
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode].
Igualment les dades de la plataforma, especialment totes aquelles que es puguin
recollir de manera sistemàtica a través de scrappers o altres tècniques de consulta
massiva, seran publicades amb llicències Open Data Commons Open Database
License [http://opendatacommons.org/licenses/odbl/] en formats estandarditzats i
accessibles (tipus CSV, JSON, etc.) i, sempre que sigui possible, amb eines que
facilitin l’anàlisi i visualització d’aquestes dades.
Transparència, traçabilitat i integritat
La plataforma, així com la seva configuració, desenvolupament, implementació i ús
actual o futur han de garantir i maximitzar en tot moment la transparència, la
traçabilitat i la integritat dels diagnòstics, propostes, debats, decisions, o qualsevol
altre objecte, mecanisme o procés de participació.
Per transparència entenem que totes les dades relacionades amb aquests
mecanismes i processos estiguin disponibles per a baixar, analitzar i tractar, seguint
els formats i estàndards de compartició més exigents (accessibilitat, multi-format,
etc.).
La transparència serà una condició necessària pel seguiment dels processos i
mecanismes de participació, però mai, i en cap cas, pel tractament de dades
personals que vagin contra la defensa de la privacitat de la persona participant en la
plataforma.
Entenem per traçabilitat de les propostes la possibilitat de realitzar un seguiment
complet, cap enrere (passat) i cap endavant (futur), de tot el que ha passat amb les
propostes, plans, reglaments o qualsevol altre tipus d'objecte de decisió o participació
inclòs en un procés o mecanisme. La plataforma ha de mostrar en tot moment com,
per què, per qui i amb quin tipus de garanties un determinat objecte d'un procés de
participació va ser descartat, aprovat o bloquejat.
Entenem per integritat l'autenticitat d'un determinat contingut, i la garantia que aquest
no ha estat manipulat o modificat sense que aquesta modificació quedi clarament
registrada i sigui visiblement verificable i contrastable, amb l'objecte d'evitar la
manipulació de les propostes o resultats dels processos o mecanismes de
participació.
Igualtat d’oportunitats i indicadors de qualitat
Al costat de les garanties anteriorment definides, la plataforma es compromet a
garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, així com les seves
propostes o altres contribucions que pugui acollir. La plataforma oferirà les mateixes
oportunitats de partida a tots els objectes participatius (propostes, debats, etc.) perquè
siguin vistos, discutits, comentats, valorats o tractats, sense discriminació de cap
tipus. En aquest sentit la identitat digital de les persones usuàries de la plataforma
serà sempre personal i intransferible, la verificació que atorgui drets de decisió a la
plataforma ha de ser a més única, i serà l’ens responsable l’encarregat de garantir la
no-suplantació d’una persona física o jurídica.
Amb l’objectiu de garantir la qualitat democràtica de la plataforma es fomentarà l’ús
d’indicadors de qualitat a partir dels processos i mecanismes de participació, així com
l’activitat de les persones usuàries de la plataforma. També es fomentarà la
compartició de la configuració dels diferents components així com de les dades
obertes per a la definició d’aquests indicadors.
La igualtat en la participació política de la ciutadania és un dels principis fonamentals
del sistema democràtic i la plataforma, no només ha de garantir la igualtat
d’oportunitats pel que fa als usos i funcionalitats, sinó també el dret d’accés. En
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aquest sentit cada ens promotor de la plataforma es compromet a impulsar aquelles
accions que avancin en la direcció de facilitar i acompanyar l’accés a la plataforma a
tota la ciutadania per igual de manera universal, proporcionant les eines i els recursos
adients per a que la plataforma estigui a l’abast de qualsevol persona que en vulgui
fer ús.
Confidencialitat de les dades
Es garanteix la confidencialitat i la privacitat de les dades personals que els ciutadans
aporten per a participar en qualsevol de les funcionalitats i/o possibilitats de
participació que ofereixi la plataforma Decidim en tot moment. En cap cas es cediran
aquestes dades personals a tercers. Tampoc es farà un ús de les mateixes que vagi
més enllà de l'estrictament necessari per a la gestió del registre d'usuaris o millores de
la usabilitat de la plataforma. Sempre que la tecnologia de la plataforma ho permeti
les expressions de preferències polítiques en els processos de decisió romandran
inaccessible fins i tot per l’ administrador/a de la plataforma o els servidors.
Rendiment de comptes i responsabilitat
S’adopta un compromís davant la ciutadania de respondre totes les aportacions i
consultes en el mínim temps possible. També s’adopta el compromís de donar
seguiment als resultats dels processos de participació, així com de donar resposta a
aquelles demandes que específicament ho sol·licitin. Finalment s’assumeix el
compromís d’estudiar la incorporació d’indicadors de seguiment dels processos de
participació un cop estiguin finalitzats, per tal de poder avaluar de manera sistemàtica
el seu desplegament.
Millora contínua i col·laboració interinstitucional
S’adoptaran mecanismes de revisió i avaluació periòdica per facilitar la millora
contínua de la plataforma.
Es prioritzarà la col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre institucions
involucrades en el projecte, amb l’objectiu de millorar, corregir i generar nous
desenvolupaments que ajudin a la millora contínua de la plataforma.
En aquest sentit es facilitaran les condicions i entorns de col·laboració a l’hora de tirar
endavant millores que apuntin a un benefici comú del conjunt de la plataforma,
habilitant mecanismes de coordinació interinstitucional quan sigui necessari.
Condicions d’ús
Totes els punts d’aquest codi han de quedar reflectits en les condicions d’ús que cada
ens redacti per a la seva plataforma i mai entraran en contradicció.”

Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i
de qualsevol altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Mieres.

6. JG970/000044/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de
la subvenció de l'Ajuntament de Vilaür, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/1303)

Vista la petició de l’Ajuntament de Vilaür de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a despeses d’inversió,
d’import 28.211,00€
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D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la Junta
de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local
per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Vilaür el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a despeses
d’inversió (expedient 2018/1303) pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Subvenció Canvi destí Pressupost Nova
Subvenció

Enjardinament
d'espais públics

8.000,00 Pavimentació de diversos
trams del camí d’accés al
nucli

8.477,56 8.000,00 €

Ampliació i
millora
enllumenat públic

20.211,00 Ampliació i millora
enllumenat públic

22.106,00 20.211,00 €

Total 28.211,00 28.211,00

Segon. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2019.

La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018.

7. JG970/000041/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de
la subvenció de l'Ajuntament de Ger, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/888)

Vista la petició de l’Ajuntament de Ger de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a despeses d’inversió,
d’import 25.000,00 €

D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, , la
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de
Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Ger el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a despeses
d’inversió (expedient 2018/888) pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Subvenció Canvi destí Pressupost Nova
Subvenció

Reparacions
piscina municipal

25.000,00 € Reparacions
piscina municipal

31.150,00 19.740,20 €

Substitució
il.luminació

5.259,80 5.259,80 €
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exterior
Total 25.000,00 € 25.000,00 €

Segon. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2019.

La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018.

8. JG970/000037/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concedir una subvenció a
l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per al finançament de l'obra
Projecte adequació i ampliació de la xarxa de pluvials (exp. 2018/6040)

L'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí ha sol·licitat en data 12/06/18 una
subvenció exclosa de concurrència per al finançament de l’obra “Projecte adequació i
ampliació de la xarxa de pluvials (fase 1) i en motiva l’interès públic el fet que durant
les pluges de l’agost del 2016 es va posar de relleu la insuficiència del sistema públic
de recollida d’aigües pluvials a l’Avinguda 22 de febrer, provocant el desbordament de
la riera i greus inundacions

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 50.000,00 € a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 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.
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Vist l'informe favorable del Cap del Servei de Cooperació Local, la Junta de Govern, a
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per
unanimitat, acorda:

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

Núm.
d'expedient

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció

2018/6040 Ajuntament de Sant
Julià del Llor i
Bonmatí

P1725100J Projecte adequació i ampliació de la
xarxa de pluvials (fase 1)

Cost total de
l'objecte

subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

211.688,42 € 211.688,42 € 50.000,00 € 23,60% 211.688,42 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 50.000,00 € 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.
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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 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.
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b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes
permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a
15 dies per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
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.
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.

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

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

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

9. JG970/000049/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el conveni de
col.laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí com a ajuntament pilot per a l'ús de la plataforma digital de
participació ciutadana "Decidim" (exp. 2018/7131)

La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, l’assistència als municipis i
la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social. També dóna
suport, a través de programes de foment, a aquelles iniciatives i accions que
considera d’interès i que s’emparen en l’article 36.1.b) LRBRL que especifica la
competència d’assistència i cooperació tècnica amb els municipis.

La Diputació de Girona, en el marc del foment de la participació ciutadana i la
democràcia participativa, ha iniciat un projecte nou de desenvolupament
d’infraestructures digitals de codi lliure i obert de manera col·laborativa amb altres
institucions públiques i agents socials, amb l’objectiu de progressar en la sobirania
tecnològica i de sumar esforços en la millora de la qualitat democràtica, per la qual
cosa considera prioritari establir convenis de col·laboració amb altres institucions pel
desenvolupament, adopció, capacitació i difusió d’infraestructures digitals i dels
models de participació ciutadana que aquestes permeten.

Amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma digital de participació
ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari lliure, per tal d’articular futurs
processos de participació a la demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma
multi-tenant, que vol dir que amb una sola instal·lació del programari es poden fer
servir tants accessos com calgui, reduint considerablement els costos d’instal·lació i
manteniment.

Atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès en l’ús d’aquesta plataforma
per a realitzar els seus processos de participació ciutadana, la Diputació ha proposat
la seva instal·lació, durant aquest 2018, als 4 únics ens que l’han sol·licitat, i que
l’ajuntament de Torroella de Montgrí n’és un dels quatre
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Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha formalitzar
mitjançant la signatura d’un conveni.

L'òrgan competent per a l'aprovació de l'acord és la Junta de Govern, de conformitat
amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència
(art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local) i la delegació
efectuada a favor de la Junta de Govern mitjançant resolució de 13 de juliol de 2015.

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

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí com a ajuntament pilot per l’ús de la plataforma digital de
participació ciutadana “Decidim”, el literal del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ COM A AJUNTAMENT PILOT,
PER A L’ÚS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
“DECIDIM”
PARTS
D’una part, l’Il·lm Sr. Miquel Noguer Planas president de la Diputació de Girona,
assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació
d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A
en virtut de les competències que li atribueix l’acord de Junta de Govern de data 7
d’agost de 2018.
De l’altra, l’Il·lm Sr. Josep Ma. Rufí Pagès, alcalde de l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, amb domicili a la Plaça de la Vila, 1 de Torroella de Montgrí i CIF
P1721200B en nom i representació d’aquesta entitat, assistit pel secretari de la
corporació, Sr. Pere Serrano Martín.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Girona, en el marc d’una política de foment de la democràcia

participativa i de desenvolupament d’infraestructures digitals de codi lliure i obert
de manera col·laborativa amb altres institucions públiques i agents socials, amb
l’objectiu de progressar en la sobirania tecnològica i de sumar esforços en la
millora de la qualitat democràtica, considera prioritari establir convenis de
col·laboració amb altres institucions pel desenvolupament, adopció, capacitació i
difusió d’infraestructures digitals i dels models de participació ciutadana que
aquestes permeten.

II. En aquest sentit i amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma
digital de participació ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari
lliure i desenvolupada en obert, per tal d’articular futurs processos de participació a
la demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma multi-tenant, és a dir, que
amb una sola instal·lació del programari es poden fer servir tantes instàncies com
calgui. Això resulta especialment rellevant pels municipis ja que amb una sola la
instal·lació i manteniment per part d’un sol ens, en aquest cas la Diputació, pot ser
utilitzat pels municipis que ho desitgin, reduint considerablement els costos
d’instal·lació i manteniment.
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III. La Diputació de Girona, atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès en
fer ús de la plataforma “Decidim” per realitzar els seus processos de participació,
vol facilitar la seva implantació en aquells ajuntaments i institucions públiques que
així ho sol·licitin, iniciant la instal·lació amb alguns ajuntaments pilot durant l’any
2018.

IV. La Diputació de Girona, en col·laboració amb Localret i les altres institucions
catalanes que desenvolupen la plataforma Decidim, vol aportar valor en el disseny
i desenvolupament dels processos de participació, vetllant per a que aquests
assoleixin els màxims nivells de qualitat democràtica i que, per aquest motiu, està
interessada en donar suport en el procés d’implantació de la plataforma Decidim
als ens de la demarcació de Girona.

V. La Diputació de Girona forma part del Consorci Localret, que és un consorci local
format per municipis catalans, i les entitats locals catalanes de caràcter territorial
integrades, així com per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, per actuar, de manera coordinada i unitària,
davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de comunicacions
electròniques, així com en el desplegament i utilització de les TIC per millorar
l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat del coneixement.

VI. “Decidim” és una plataforma electrònica de participació ciutadana feta en codi
lliure, de manera oberta i col·laborativa. És una eina pública, ja que està
impulsada per les institucions, i dissenyada per a l’articulació de processos de
participació, que tenen com a objectiu ampliar i facilitar l’accés de la ciutadania a
aquesta. Es configura al voltant d’una sèrie de principis com el de la hibridació
tecnopolítica, que pretén evitar que es posi èmfasi en les noves formes de
participació digital desconnectant dels processos més tradicionals. Un altre principi
és la participació augmentada i multimodal, que pretén que la participació no es
limiti tan sols al vot, sinó també a la possibilitat d’un major accés a la informació,
visualització de les dades o deliberació de les propostes.

VII. La plataforma “Decidim” es mou entre la transparència i la traçabilitat. Tenint en
compte que existeixen dades personals dels usuaris que són susceptibles de
protecció, les dades i detalls dels processos participatius en el si de “Decidim” són
traçables i transparents. Això estableix un nivell més elevat de transparència en la
participació ciutadana, que fa que augmenti la confiança de la ciutadania en
aquests processos participatius.

VIII. L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, atribueix a les Diputacions la competència
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment
als de menor capacitat econòmica i de gestió.

IX. D’acord amb l’esmentada competència, la Diputació ofereix des de fa més de deu
anys assistència a les corporacions locals de la demarcació de Girona per tal de
que puguin desenvolupar amb més facilitat les competències que tenen atribuïdes,
tant a l’article 69 de la mateixa llei, que els emplaça a facilitar la més àmplia
informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida
local, com a l’article 66.2, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on es recullen les
competències dels ens locals en diversos àmbits, i entre ells el de la participació
ciutadana.

X. El centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació, inclòs dins l’Àrea de
Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions
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d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, es proposa la
prestació d’un servei nou d’assistència als municipis per a la gestió digital de
processos de participació ciutadana amb l’objectiu d’oferir-los una plataforma
digital com a eina electrònica per impulsar la implicació de la ciutadania en la
presa de decisions en les polítiques públiques del municipi, que serà alhora un
element de col·laboració, aprenentatge compartit i treball en xarxa entre la
Diputació i els municipis.

XI. D’acord amb el que preveuen els articles 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, referents als convenis de col·laboració.

En virtut de tot això, ambdues parts formalitzen el present Conveni que es regirà pels
següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l’ajuntament de Torroella de Montgrí per a la instal·lació i cessió
d’un accés de la plataforma “Decidim-multi-tenant” a l’ajuntament de Torroella de
Montgrí com a ajuntament pilot del projecte “Decidim” de la Diputació de Girona.
Segon. Compromisos de la Diputació de Girona
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, la Diputació assumeix, sense costos
econòmics per part de l’ajuntament, els compromisos següents:
 Instal·lació i allotjament de la plataforma “Decidim” multi-tenant, manteniment i

actualització de la darrera versió del “Decidim Core” amb els Certificats de
seguretat SSL al servidor de la Diputació.

 Facilitar a l’ajuntament l’accés al portal que li correspon.
 L'assessorament i la formació per a la posada en funcionament del portal

“Decidim” de l’ajuntament.
 Fer el seguiment i vetllar pel compliment del codi de garanties democràtiques i

col·laboració oberta recollit a l’annex I del present conveni.
 Coordinar la gestió d’incidències tècniques de la plataforma amb l’empresa que ha

instal·lat la plataforma i que en fa el servei de manteniment.
 Informar a l’Ajuntament de qualsevol incidència substancial amb el codi i coordinar

la recollida de propostes de millora a la plataforma identificades per l’ajuntament.
 Impulsar la coordinació del Grup de Treball de la plataforma Decidim a la

demarcació, per fomentar un ecosistema de col·laboració obert i afavorir que es
puguin dissenyar nous mòduls o extensions integrables en la instal·lació base,
evitant així la duplicació de versions.

 Facilitar la difusió i informació sobre la plataforma Decidim, d’acord amb el guiatge
de Localret

Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
L’Ajuntament assumeix els compromisos següents, que no comporten costos
econòmics:
 Acceptar el codi de garanties democràtiques i col·laboració oberta que s’adjunta

com a annex a aquest conveni, així com les modificacions que en resultin com a
conseqüència del seu desplegament i que siguin acordades per les parts
signatàries.

 Facilitar les dades d’una persona de contacte de l’Ajuntament amb qui la Diputació
de Girona pugui mantenir interlocució per a l’assoliment dels objectius del present
conveni.
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 Disposar d’una persona responsable de la plataforma tècnicament capacitada per
a portar a terme els processos de participació ciutadana que es realitzaran amb la
plataforma.

 Participar activament dins el Grup de treball de la comunitat de la plataforma
decidim a la demarcació de Girona.

 Compartir el coneixement i aprenentatges adquirits a partir de l’ús de la
plataforma, amb els tècnics de la Diputació i altres de la demarcació de Girona
que utilitzin la plataforma multi-tenant en el futur.

 Garantir que l’ús que es faci de l’eina compleixi amb la legalitat vigent.
 Acompanyar a la Diputació de Girona en els actes de difusió i a les reunions de

coordinació amb altres administracions sempre que es requereixi.
Quart. Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment d’aquest conveni, a fi d’aconseguir una relació
fluida entre les parts. Cada institució signant nomenarà un interlocutor que la
representarà en les reunions que es faran per a la concreció i el seguiment d'aquest
conveni i els annexes corresponents, i per a definir les millors estratègies de
col·laboració entre les diferents entitats.
La Comissió de seguiment es reunirà a proposta de qualsevol de les parts signatàries
i com a mínim, una vegada a l’any.
Cinquè. Confidencialitat i LOPD
L’ajuntament adherit a aquest conveni que registri la identitat dels seus usuaris,
assumirà la consideració de Responsable del Tractament del fitxer, amb la deguda
observança i compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
La Diputació de Girona, que podrà tenir un accés potencial i/o accidental a dades de
caràcter personal, s'obliga a guardar reserva respecte a aquestes dades o
antecedents dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió de qualsevol consulta
relativa a la plataforma.
Sisè. Durada
El present acord tindrà una durada de dos anys i s’inicia el dia de la seva signatura.
Es podrà prorrogar per una única vegada per un altre període de un màxim de dos
anys més, prèvia comunicació escrita entre les parts en el termini de dos mesos
abans de l’expiració del termini inicial de l’acord.
Setè. Resolució
Aquest conveni de col·laboració podrà ser resolt per:
a) L’acord exprés i per escrit de les dues parts signatàries.
b) La denúncia de l’acord formulada per alguna de les parts signatàries amb un
preavís escrit de tres mesos.
c) L’incompliment de les obligacions que a cada part signatària li corresponen.
d) Impossibilitat legal o material de continuar l’objecte de l’acord.
Vuitè. Solucions de controvèrsies
Les parts signatàries, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació
resultant de l’execució o interpretació del present acord o relacionat amb ell,
directament o indirecta, es resoldrà en primer lloc per mutu acord dels signataris. Si
això no fos possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al
coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Novè. Publicació
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, caldrà publicar el present conveni al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del Registre de convenis de
col·laboració i de cooperació de la Generalitat.
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I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen
signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs que
s’assenyalen.
Per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, L’Alcalde; Per la Diputació de Girona: El
President; El Secretari general.
Annex I Codi ètic de garanties democràtiques i de col·laboració oberta
La utilització de la plataforma Decidim per part de qualsevol ajuntament o qualsevol
altre ens municipal o supramunicipal, així com altres organitzacions, comporta
l'assumpció total i íntegra d'aquest codi.
Programari lliure i continguts oberts
El codi de la plataforma, així com els mòduls, llibreries o qualsevol altre codi que es
desenvolupi per al seu funcionament, serà sempre programari lliure amb llicència
Affero GPLv3 o posterior [https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] en el cas
dels nous desenvolupaments, i de llicències compatibles amb aquesta en el cas de
reutilització d’altres codis.
Així mateix, els continguts, dades, APIS i/o interfícies que el Decidim faci servir per
interactuar amb qualsevol tipus d’usuari, compliran amb estàndards oberts i
interoperables (ex. OpenID, RSS, OStatus, etc.), tendint sempre al màxim nivell
d’integració amb els estàndards oberts més estesos.
De cara a maximitzar la transparència i la col·laboració ciutadana en els processos,
òrgans i mecanismes de participació, el contingut de textos, gràfiques, fonts
tipogràfiques, àudio, vídeo o altres elements de disseny, es farà públic amb una
llicència Creative Commons By-Sa
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode].
Igualment les dades de la plataforma, especialment totes aquelles que es puguin
recollir de manera sistemàtica a través de scrappers o altres tècniques de consulta
massiva, seran publicades amb llicències Open Data Commons Open Database
License [http://opendatacommons.org/licenses/odbl/] en formats estandarditzats i
accessibles (tipus CSV, JSON, etc.) i, sempre que sigui possible, amb eines que
facilitin l’anàlisi i visualització d’aquestes dades.
Transparència, traçabilitat i integritat
La plataforma, així com la seva configuració, desenvolupament, implementació i ús
actual o futur han de garantir i maximitzar en tot moment la transparència, la
traçabilitat i la integritat dels diagnòstics, propostes, debats, decisions, o qualsevol
altre objecte, mecanisme o procés de participació.
Per transparència entenem que totes les dades relacionades amb aquests
mecanismes i processos estiguin disponibles per a baixar, analitzar i tractar, seguint
els formats i estàndards de compartició més exigents (accessibilitat, multi-format,
etc.).
La transparència serà una condició necessària pel seguiment dels processos i
mecanismes de participació, però mai, i en cap cas, pel tractament de dades
personals que vagin contra la defensa de la privacitat de la persona participant en la
plataforma.
Entenem per traçabilitat de les propostes la possibilitat de realitzar un seguiment
complet, cap enrere (passat) i cap endavant (futur), de tot el que ha passat amb les
propostes, plans, reglaments o qualsevol altre tipus d'objecte de decisió o participació
inclòs en un procés o mecanisme. La plataforma ha de mostrar en tot moment com,
per què, per qui i amb quin tipus de garanties un determinat objecte d'un procés de
participació va ser descartat, aprovat o bloquejat.
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Entenem per integritat l'autenticitat d'un determinat contingut, i la garantia que aquest
no ha estat manipulat o modificat sense que aquesta modificació quedi clarament
registrada i sigui visiblement verificable i contrastable, amb l'objecte d'evitar la
manipulació de les propostes o resultats dels processos o mecanismes de
participació.
Igualtat d’oportunitats i indicadors de qualitat
Al costat de les garanties anteriorment definides, la plataforma es compromet a
garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, així com les seves
propostes o altres contribucions que pugui acollir. La plataforma oferirà les mateixes
oportunitats de partida a tots els objectes participatius (propostes, debats, etc.) perquè
siguin vistos, discutits, comentats, valorats o tractats, sense discriminació de cap
tipus. En aquest sentit la identitat digital de les persones usuàries de la plataforma
serà sempre personal i intransferible, la verificació que atorgui drets de decisió a la
plataforma ha de ser a més única, i serà l’ens responsable l’encarregat de garantir la
no-suplantació d’una persona física o jurídica.
Amb l’objectiu de garantir la qualitat democràtica de la plataforma es fomentarà l’ús
d’indicadors de qualitat a partir dels processos i mecanismes de participació, així com
l’activitat de les persones usuàries de la plataforma. També es fomentarà la
compartició de la configuració dels diferents components així com de les dades
obertes per a la definició d’aquests indicadors.
La igualtat en la participació política de la ciutadania és un dels principis fonamentals
del sistema democràtic i la plataforma, no només ha de garantir la igualtat
d’oportunitats pel que fa als usos i funcionalitats, sinó també el dret d’accés. En
aquest sentit cada ens promotor de la plataforma es compromet a impulsar aquelles
accions que avancin en la direcció de facilitar i acompanyar l’accés a la plataforma a
tota la ciutadania per igual de manera universal, proporcionant les eines i els recursos
adients per a que la plataforma estigui a l’abast de qualsevol persona que en vulgui
fer ús.
Confidencialitat de les dades
Es garanteix la confidencialitat i la privacitat de les dades personals que els ciutadans
aporten per a participar en qualsevol de les funcionalitats i/o possibilitats de
participació que ofereixi la plataforma Decidim en tot moment. En cap cas es cediran
aquestes dades personals a tercers. Tampoc es farà un ús de les mateixes que vagi
més enllà de l'estrictament necessari per a la gestió del registre d'usuaris o millores de
la usabilitat de la plataforma. Sempre que la tecnologia de la plataforma ho permeti
les expressions de preferències polítiques en els processos de decisió romandran
inaccessible fins i tot per l’ administrador/a de la plataforma o els servidors.
Rendiment de comptes i responsabilitat
S’adopta un compromís davant la ciutadania de respondre totes les aportacions i
consultes en el mínim temps possible. També s’adopta el compromís de donar
seguiment als resultats dels processos de participació, així com de donar resposta a
aquelles demandes que específicament ho sol·licitin. Finalment s’assumeix el
compromís d’estudiar la incorporació d’indicadors de seguiment dels processos de
participació un cop estiguin finalitzats, per tal de poder avaluar de manera sistemàtica
el seu desplegament.
Millora contínua i col·laboració interinstitucional
S’adoptaran mecanismes de revisió i avaluació periòdica per facilitar la millora
contínua de la plataforma.
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Es prioritzarà la col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre institucions
involucrades en el projecte, amb l’objectiu de millorar, corregir i generar nous
desenvolupaments que ajudin a la millora contínua de la plataforma.
En aquest sentit es facilitaran les condicions i entorns de col·laboració a l’hora de tirar
endavant millores que apuntin a un benefici comú del conjunt de la plataforma,
habilitant mecanismes de coordinació interinstitucional quan sigui necessari.
Condicions d’ús
Totes els punts d’aquest codi han de quedar reflectits en les condicions d’ús que cada
ens redacti per a la seva plataforma i mai entraran en contradicció.”

Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i
de qualsevol altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.

10. JG970/000047/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el conveni de
col.laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palafrugell com
a ajuntament pilot per a l'ús de la plataforma digital de participació
ciutadana "Decidim" (exp. 2018/7133)

La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, l’assistència als municipis i
la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social. També dóna
suport, a través de programes de foment, a aquelles iniciatives i accions que
considera d’interès i que s’emparen en l’article 36.1.b) LRBRL que especifica la
competència d’assistència i cooperació tècnica amb els municipis.

La Diputació de Girona, en el marc del foment de la participació ciutadana i la
democràcia participativa, ha iniciat un projecte nou de desenvolupament
d’infraestructures digitals de codi lliure i obert de manera col·laborativa amb altres
institucions públiques i agents socials, amb l’objectiu de progressar en la sobirania
tecnològica i de sumar esforços en la millora de la qualitat democràtica, per la qual
cosa considera prioritari establir convenis de col·laboració amb altres institucions pel
desenvolupament, adopció, capacitació i difusió d’infraestructures digitals i dels
models de participació ciutadana que aquestes permeten.

Amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma digital de participació
ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari lliure, per tal d’articular futurs
processos de participació a la demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma
multi-tenant, que vol dir que amb una sola instal·lació del programari es poden fer
servir tants accessos com calgui, reduint considerablement els costos d’instal·lació i
manteniment.

Atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès en l’ús d’aquesta plataforma
per a realitzar els seus processos de participació ciutadana, la Diputació ha proposat
la seva instal·lació, durant aquest 2018, als 4 únics ens que l’han sol·licitat, i que
l’ajuntament de Palafrugell n’és un dels quatre
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Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha formalitzar
mitjançant la signatura d’un conveni.

L'òrgan competent per a l'aprovació de l'acord és la Junta de Govern, de conformitat
amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència
(art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local) i la delegació
efectuada a favor de la Junta de Govern mitjançant resolució de 13 de juliol de 2015.

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

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
de Palafrugell com a ajuntament pilot per l’ús de la plataforma digital de participació
ciutadana “Decidim”, el literal del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL COM A AJUNTAMENT PILOT, PER A L’ÚS DE
LA PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA “DECIDIM”
PARTS
D’una part, l’Il·lm Sr. Miquel Noguer Planas president de la Diputació de Girona,
assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació
d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A
en virtut de les competències que li atribueix l’acord de Junta de Govern de data 7
d’agost de 2018.
De l’altra, l’Il·lm Sr. Josep Piferrer Puig, alcalde de Palafrugell, amb domicili al
C/Cervantes, 16 de Palafrugell i CIF P1712400I en nom i representació d’aquesta
entitat, assistit pel secretari de la corporació, Sr. Marià Vilarnau Massa.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Girona, en el marc d’una política de foment de la democràcia

participativa i de desenvolupament d’infraestructures digitals de codi lliure i obert
de manera col·laborativa amb altres institucions públiques i agents socials, amb
l’objectiu de progressar en la sobirania tecnològica i de sumar esforços en la
millora de la qualitat democràtica, considera prioritari establir convenis de
col·laboració amb altres institucions pel desenvolupament, adopció, capacitació i
difusió d’infraestructures digitals i dels models de participació ciutadana que
aquestes permeten.

II. En aquest sentit i amb aquesta finalitat, la Diputació ha instal·lat una plataforma
digital de participació ciutadana, anomenada “Decidim”, basada en programari
lliure i desenvolupada en obert, per tal d’articular futurs processos de participació a
la demarcació. “Decidim” funciona com una plataforma multi-tenant, és a dir, que
amb una sola instal·lació del programari es poden fer servir tantes instàncies com
calgui. Això resulta especialment rellevant pels municipis ja que amb una sola la
instal·lació i manteniment per part d’un sol ens, en aquest cas la Diputació, pot ser
utilitzat pels municipis que ho desitgin, reduint considerablement els costos
d’instal·lació i manteniment.

III. La Diputació de Girona, atenent al fet que alguns municipis han mostrat interès en
fer ús de la plataforma “Decidim” per realitzar els seus processos de participació,
vol facilitar la seva implantació en aquells ajuntaments i institucions públiques que
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així ho sol·licitin, iniciant la instal·lació amb alguns ajuntaments pilot durant l’any
2018.

IV. La Diputació de Girona, en col·laboració amb Localret i les altres institucions
catalanes que desenvolupen la plataforma Decidim, vol aportar valor en el disseny
i desenvolupament dels processos de participació, vetllant per a que aquests
assoleixin els màxims nivells de qualitat democràtica i que, per aquest motiu, està
interessada en donar suport en el procés d’implantació de la plataforma Decidim
als ens de la demarcació de Girona.

V. La Diputació de Girona forma part del Consorci Localret, que és un consorci local
format per municipis catalans, i les entitats locals catalanes de caràcter territorial
integrades, així com per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, per actuar, de manera coordinada i unitària,
davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de comunicacions
electròniques, així com en el desplegament i utilització de les TIC per millorar
l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat del coneixement.

VI. “Decidim” és una plataforma electrònica de participació ciutadana feta en codi
lliure, de manera oberta i col·laborativa. És una eina pública, ja que està
impulsada per les institucions, i dissenyada per a l’articulació de processos de
participació, que tenen com a objectiu ampliar i facilitar l’accés de la ciutadania a
aquesta. Es configura al voltant d’una sèrie de principis com el de la hibridació
tecnopolítica, que pretén evitar que es posi èmfasi en les noves formes de
participació digital desconnectant dels processos més tradicionals. Un altre principi
és la participació augmentada i multimodal, que pretén que la participació no es
limiti tan sols al vot, sinó també a la possibilitat d’un major accés a la informació,
visualització de les dades o deliberació de les propostes.

VII. La plataforma “Decidim” es mou entre la transparència i la traçabilitat. Tenint en
compte que existeixen dades personals dels usuaris que són susceptibles de
protecció, les dades i detalls dels processos participatius en el si de “Decidim” són
traçables i transparents. Això estableix un nivell més elevat de transparència en la
participació ciutadana, que fa que augmenti la confiança de la ciutadania en
aquests processos participatius.

VIII. L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, atribueix a les Diputacions la competència
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment
als de menor capacitat econòmica i de gestió.

IX. D’acord amb l’esmentada competència, la Diputació ofereix des de fa més de deu
anys assistència a les corporacions locals de la demarcació de Girona per tal de
que puguin desenvolupar amb més facilitat les competències que tenen atribuïdes,
tant a l’article 69 de la mateixa llei, que els emplaça a facilitar la més àmplia
informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida
local, com a l’article 66.2, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el
Text Refàs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on es recullen les
competències dels ens locals en diversos àmbits, i entre ells el de la participació
ciutadana.

X. El centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació, inclòs dins l’Àrea de
Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, es proposa la
prestació d’un servei nou d’assistència als municipis per a la gestió digital de
processos de participació ciutadana amb l’objectiu d’oferir-los una plataforma
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digital com a eina electrònica per impulsar la implicació de la ciutadania en la
presa de decisions en les polítiques públiques del municipi, que serà alhora un
element de col·laboració, aprenentatge compartit i treball en xarxa entre la
Diputació i els municipis.

XI. D’acord amb el que preveuen els articles 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, referents als convenis de col·laboració.

En virtut de tot això, ambdues parts formalitzen el present Conveni que es regirà pels
següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l’ajuntament de Palafrugell per a la instal·lació i cessió d’un
accés de la plataforma “Decidim-multi-tenant” a l’ajuntament de Palafrugell com a
ajuntament pilot del projecte “Decidim” de la Diputació de Girona.
Segon. Compromisos de la Diputació de Girona
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, la Diputació assumeix, sense costos
econòmics per part de l’ajuntament, els compromisos següents:
 Instal·lació i allotjament de la plataforma “Decidim” multi-tenant, manteniment i

actualització de la darrera versió del “Decidim Core” amb els Certificats de
seguretat SSL al servidor de la Diputació.

 Facilitar a l’ajuntament l’accés al portal que li correspon.
 L'assessorament i la formació per a la posada en funcionament del portal

“Decidim” de l’ajuntament.
 Fer el seguiment i vetllar pel compliment del codi de garanties democràtiques i

col·laboració oberta recollit a l’annex I del present conveni.
 Coordinar la gestió d’incidències tècniques de la plataforma amb l’empresa que ha

instal·lat la plataforma i que en fa el servei de manteniment.
 Informar a l’Ajuntament de qualsevol incidència substancial amb el codi i coordinar

la recollida de propostes de millora a la plataforma identificades per l’ajuntament.
 Impulsar la coordinació del Grup de Treball de la plataforma Decidim a la

demarcació, per fomentar un ecosistema de col·laboració obert i afavorir que es
puguin dissenyar nous mòduls o extensions integrables en la instal·lació base,
evitant així la duplicació de versions.

 Facilitar la difusió i informació sobre la plataforma Decidim, d’acord amb el guiatge
de Localret

Tercer. Compromisos de l’ajuntament de Palafrugell
L’Ajuntament assumeix els compromisos següents, que no comporten costos
econòmics:
 Acceptar el codi de garanties democràtiques i col·laboració oberta que s’adjunta

com a annex a aquest conveni, així com les modificacions que en resultin com a
conseqüència del seu desplegament i que siguin acordades per les parts
signatàries.

 Facilitar les dades d’una persona de contacte de l’Ajuntament amb qui la Diputació
de Girona pugui mantenir interlocució per a l’assoliment dels objectius del present
conveni.

 Disposar d’una persona responsable de la plataforma tècnicament capacitada per
a portar a terme els processos de participació ciutadana que es realitzaran amb la
plataforma.
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 Participar activament dins el Grup de treball de la comunitat de la plataforma
decidim a la demarcació de Girona.

 Compartir el coneixement i aprenentatges adquirits a partir de l’ús de la
plataforma, amb els tècnics de la Diputació i altres de la demarcació de Girona
que utilitzin la plataforma multi-tenant en el futur.

 Garantir que l’ús que es faci de l’eina compleixi amb la legalitat vigent.
 Acompanyar a la Diputació de Girona en els actes de difusió i a les reunions de

coordinació amb altres administracions sempre que es requereixi.
Quart. Comissió de Seguiment
Es crearà una comissió de seguiment d’aquest conveni, a fi d’aconseguir una relació
fluida entre les parts. Cada institució signant nomenarà un interlocutor que la
representarà en les reunions que es faran per a la concreció i el seguiment d'aquest
conveni i els annexes corresponents, i per a definir les millors estratègies de
col·laboració entre les diferents entitats.
La Comissió de seguiment es reunirà a proposta de qualsevol de les parts signatàries
i com a mínim, una vegada a l’any.
Cinquè. Confidencialitat i LOPD
L’ajuntament adherit a aquest conveni que registri la identitat dels seus usuaris,
assumirà la consideració de Responsable del Tractament del fitxer, amb la deguda
observança i compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
La Diputació de Girona, que podrà tenir un accés potencial i/o accidental a dades de
caràcter personal, s'obliga a guardar reserva respecte a aquestes dades o
antecedents dels quals hagi tingut coneixement amb ocasió de qualsevol consulta
relativa a la plataforma.
Sisè. Durada
El present acord tindrà una durada de dos anys i s’inicia el dia de la seva signatura.
Es podrà prorrogar per una única vegada per un altre període de un màxim de dos
anys més, prèvia comunicació escrita entre les parts en el termini de dos mesos
abans de l’expiració del termini inicial de l’acord.
Setè. Resolució
Aquest conveni de col·laboració podrà ser resolt per:
a) L’acord exprés i per escrit de les dues parts signatàries.
b) La denúncia de l’acord formulada per alguna de les parts signatàries amb un
preavís escrit de tres mesos.
c) L’incompliment de les obligacions que a cada part signatària li corresponen.
d) Impossibilitat legal o material de continuar l’objecte de l’acord.
Vuitè. Solucions de controvèrsies
Les parts signatàries, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació
resultant de l’execució o interpretació del present acord o relacionat amb ell,
directament o indirecta, es resoldrà en primer lloc per mutu acord dels signataris. Si
això no fos possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al
coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Novè. Publicació
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, caldrà publicar el present conveni al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del Registre de convenis de
col·laboració i de cooperació de la Generalitat.
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen
signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs que
s’assenyalen.
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Per l’Ajuntament de Palafrugell, L’Alcalde; Per la Diputació de Girona: El President; El
Secretari general.
Annex I Codi ètic de garanties democràtiques i de col·laboració oberta
La utilització de la plataforma Decidim per part de qualsevol ajuntament o qualsevol
altre ens municipal o supramunicipal, així com altres organitzacions, comporta
l'assumpció total i íntegra d'aquest codi.
Programari lliure i continguts oberts
El codi de la plataforma, així com els mòduls, llibreries o qualsevol altre codi que es
desenvolupi per al seu funcionament, serà sempre programari lliure amb llicència
Affero GPLv3 o posterior [https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html] en el cas
dels nous desenvolupaments, i de llicències compatibles amb aquesta en el cas de
reutilització d’altres codis.
Així mateix, els continguts, dades, APIS i/o interfícies que el Decidim faci servir per
interactuar amb qualsevol tipus d’usuari, compliran amb estàndards oberts i
interoperables (ex. OpenID, RSS, OStatus, etc.), tendint sempre al màxim nivell
d’integració amb els estàndards oberts més estesos.
De cara a maximitzar la transparència i la col·laboració ciutadana en els processos,
òrgans i mecanismes de participació, el contingut de textos, gràfiques, fonts
tipogràfiques, àudio, vídeo o altres elements de disseny, es farà públic amb una
llicència Creative Commons By-Sa
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode].
Igualment les dades de la plataforma, especialment totes aquelles que es puguin
recollir de manera sistemàtica a través de scrappers o altres tècniques de consulta
massiva, seran publicades amb llicències Open Data Commons Open Database
License [http://opendatacommons.org/licenses/odbl/] en formats estandarditzats i
accessibles (tipus CSV, JSON, etc.) i, sempre que sigui possible, amb eines que
facilitin l’anàlisi i visualització d’aquestes dades.
Transparència, traçabilitat i integritat
La plataforma, així com la seva configuració, desenvolupament, implementació i ús
actual o futur han de garantir i maximitzar en tot moment la transparència, la
traçabilitat i la integritat dels diagnòstics, propostes, debats, decisions, o qualsevol
altre objecte, mecanisme o procés de participació.
Per transparència entenem que totes les dades relacionades amb aquests
mecanismes i processos estiguin disponibles per a baixar, analitzar i tractar, seguint
els formats i estàndards de compartició més exigents (accessibilitat, multi-format,
etc.).
La transparència serà una condició necessària pel seguiment dels processos i
mecanismes de participació, però mai, i en cap cas, pel tractament de dades
personals que vagin contra la defensa de la privacitat de la persona participant en la
plataforma.
Entenem per traçabilitat de les propostes la possibilitat de realitzar un seguiment
complet, cap enrere (passat) i cap endavant (futur), de tot el que ha passat amb les
propostes, plans, reglaments o qualsevol altre tipus d'objecte de decisió o participació
inclòs en un procés o mecanisme. La plataforma ha de mostrar en tot moment com,
per què, per qui i amb quin tipus de garanties un determinat objecte d'un procés de
participació va ser descartat, aprovat o bloquejat.
Entenem per integritat l'autenticitat d'un determinat contingut, i la garantia que aquest
no ha estat manipulat o modificat sense que aquesta modificació quedi clarament
registrada i sigui visiblement verificable i contrastable, amb l'objecte d'evitar la
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manipulació de les propostes o resultats dels processos o mecanismes de
participació.
Igualtat d’oportunitats i indicadors de qualitat
Al costat de les garanties anteriorment definides, la plataforma es compromet a
garantir la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, així com les seves
propostes o altres contribucions que pugui acollir. La plataforma oferirà les mateixes
oportunitats de partida a tots els objectes participatius (propostes, debats, etc.) perquè
siguin vistos, discutits, comentats, valorats o tractats, sense discriminació de cap
tipus. En aquest sentit la identitat digital de les persones usuàries de la plataforma
serà sempre personal i intransferible, la verificació que atorgui drets de decisió a la
plataforma ha de ser a més única, i serà l’ens responsable l’encarregat de garantir la
no-suplantació d’una persona física o jurídica.
Amb l’objectiu de garantir la qualitat democràtica de la plataforma es fomentarà l’ús
d’indicadors de qualitat a partir dels processos i mecanismes de participació, així com
l’activitat de les persones usuàries de la plataforma. També es fomentarà la
compartició de la configuració dels diferents components així com de les dades
obertes per a la definició d’aquests indicadors.
La igualtat en la participació política de la ciutadania és un dels principis fonamentals
del sistema democràtic i la plataforma, no només ha de garantir la igualtat
d’oportunitats pel que fa als usos i funcionalitats, sinó també el dret d’accés. En
aquest sentit cada ens promotor de la plataforma es compromet a impulsar aquelles
accions que avancin en la direcció de facilitar i acompanyar l’accés a la plataforma a
tota la ciutadania per igual de manera universal, proporcionant les eines i els recursos
adients per a que la plataforma estigui a l’abast de qualsevol persona que en vulgui
fer ús.
Confidencialitat de les dades
Es garanteix la confidencialitat i la privacitat de les dades personals que els ciutadans
aporten per a participar en qualsevol de les funcionalitats i/o possibilitats de
participació que ofereixi la plataforma Decidim en tot moment. En cap cas es cediran
aquestes dades personals a tercers. Tampoc es farà un ús de les mateixes que vagi
més enllà de l'estrictament necessari per a la gestió del registre d'usuaris o millores de
la usabilitat de la plataforma. Sempre que la tecnologia de la plataforma ho permeti
les expressions de preferències polítiques en els processos de decisió romandran
inaccessible fins i tot per l’ administrador/a de la plataforma o els servidors.
Rendiment de comptes i responsabilitat
S’adopta un compromís davant la ciutadania de respondre totes les aportacions i
consultes en el mínim temps possible. També s’adopta el compromís de donar
seguiment als resultats dels processos de participació, així com de donar resposta a
aquelles demandes que específicament ho sol·licitin. Finalment s’assumeix el
compromís d’estudiar la incorporació d’indicadors de seguiment dels processos de
participació un cop estiguin finalitzats, per tal de poder avaluar de manera sistemàtica
el seu desplegament.
Millora contínua i col·laboració interinstitucional
S’adoptaran mecanismes de revisió i avaluació periòdica per facilitar la millora
contínua de la plataforma.
Es prioritzarà la col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre institucions
involucrades en el projecte, amb l’objectiu de millorar, corregir i generar nous
desenvolupaments que ajudin a la millora contínua de la plataforma.
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En aquest sentit es facilitaran les condicions i entorns de col·laboració a l’hora de tirar
endavant millores que apuntin a un benefici comú del conjunt de la plataforma,
habilitant mecanismes de coordinació interinstitucional quan sigui necessari.
Condicions d’ús
Totes els punts d’aquest codi han de quedar reflectits en les condicions d’ús que cada
ens redacti per a la seva plataforma i mai entraran en contradicció.”

Segon. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i
de qualsevol altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Palafrugell.

11. JG970/000045/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Autoritzar un canvi de destí a
l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm de l'actuació inclosa en el PUOSC 2017
(exp. 2016/6340)

L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm té inclosa al programa específic del PUOSC 2017
l’actuació l'obra “Ampliació del cementiri”, amb un pressupost de 115.422,38 € i una
subvenció de 20.000,00 €.

L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm en data de 13 de juliol de 2018 demana canvi de
destí de la subvenció per aplicar-la a l'obra “Reparació urgent vials diversos”, amb un
pressupost d'execució per contracta de 40.841,80 € i una subvenció de 20.000 €, que
representa un 48,97 % del pressupost de la nova actuació.

Vist que, d’acord amb la base núm. 8 de les Bases específiques reguladores del
programa de cooperació municipal de la Diputació de Girona inclòs en el pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2017, l’Ajuntament de Sant Hilari
Sacalm presenta un informe tècnic acreditant la urgència i necessitat de la nova
actuació sol·licitada per justificar que aquesta s’aparta de les actuacions objecte d’ajut
segons defineix la Base específica núm. 6.

Vist que es compleixen la resta de les condicions recollides a les corresponents Bases
i que l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha presentat la sol·licitud i el corresponent
projecte.

Atesa la normativa que regeix l'esmentat Programa específic i l’informe favorable del
cap del servei, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Ampliació del cementiri” que l’Ajuntament
de Sant Hilari Sacalm té inclosa en el Programa específic de la Diputació, anualitat
2017, per destinar-la a la nova actuació titulada “Reparació urgent de vials diversos”,
amb un pressupost d'execució per contracta de 40.841,80 € i una subvenció de
20.000 €.

Segon. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm amb la
indicació que, segons la base complementària núm. 7 reguladora del Programa de
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cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya per al període 2013-2017, el termini màxim d'adjudicació d'un any
començarà a comptar a partir de la data de la notificació del canvi de destí.

12. JG970/000046/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria de
subvencions a les llars d'infants municipals, curs 2017-2018 (exp.
2018/7038)

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén
col·laborar amb el finançament de les despeses municipals derivades del
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal i d’escoles rurals.

El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, estableix aquesta línia de subvencions
amb la finalitat de contribuir al funcionament dels centres i al sosteniment de les
places.

L'objecte d'aquesta convocatòria és el finançament de les despeses corrents
derivades del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de
titularitat municipal i d’escoles rurals, que es determinen en les bases específiques
reguladores de subvencions a les llars d’infants municipals, aprovades pel Ple de la
Diputació el dia 18 d’abril de 2017, i publicades al BOP núm. 115, de 16 de juny de
2017.
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que estableix l'Ordenança
General de subvencions i la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern de la Diputació de Girona,
d’acord amb el que estableixen les Bases específiques reguladores.

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

Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions a les llars d’infants municipals, curs 2017-2018, el text de la
qual es transcriu com segueix:

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS,
CURS 2017-2018
1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim
de concurrència competitiva per al finançament de les despeses corrents derivades
del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal i d’escoles rurals, d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 d’abril de 2017 i publicades al
BOP número 115, de 16 de juny 2017.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
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L’import total destinat a la convocatòria és de 5.500.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació:

Any Aplicació pressupostària Import
2018 400.9420.46200 2.850.710,91 €
2019 400.9420.46200 2.649.289,09 €

Total 5.500.000,00 €

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció, aquest crèdit
podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 87.500,00 €, derivada
de una modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada
a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
3. Determinació de l’import de les subvencions
La forma de determinació de l’import de les subvencions s’estableix al punt 5è de les
bases específiques reguladores.
4. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el
dia 5 d’octubre de 2018.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació
que preveu l’article 6 de les bases reguladores.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
5. Àmbit temporal de les despeses subvencionables
Se subvencionaran les despeses de funcionament del curs 2017-2018.
6. Termini per justificar les actuacions
La justificació de les actuacions es realitzarà conjuntament amb la sol·licitud de
subvenció.
7. Termini de resolució i notificació
7.1 Termini de resolució
D’acord amb l’article 8 de les bases reguladores, el termini màxim per resoldre la
convocatòria és de tres mesos a comptar des de la finalització del període de
presentació de les sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi
adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves
sol·licituds per silenci administratiu.
7.2 Termini de notificació
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en
el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de la data en què s’adopti l’acord.
8. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra s’hi pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a
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la notificació de la resolució. Alternativament, i de manera 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 a la notificació de la
resolució.
9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la
corporació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 5.500.000,00
€ distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports que es detallen a
continuació:

Any Aplicació pressupostària Import
2018 400.9420.46200 2.700.000,00 €
2018 400.9420.46200 150.710,91 €
2019 400.9420.46200 2.649.289,09 €

Total 5.500.000,00 €

Condicionant la despesa de l’exercici 2018 a l’aprovació de l’anul·lació del saldo de la
convocatòria de l’exercici anterior per import de 150.710,91 € de l’aplicació
pressupostària 400.9420.46200, i la despesa de l'exercici 2019 a l'existència de crèdit
suficient en el corresponent pressupost.

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

13. JG970/000042/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Anul·lar el saldo de
l'autorització de la despesa de la convocatòria de subvencions destinades
a despeses de funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal,
curs 2016-2017 (exp. 2017/5147)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió celebrada 16 de maig de
2017 va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a despeses de
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal del curs 2016-2017, i va
autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb el següent detall:

Imputació pressupostària Any Inicial
400.9420.46200 2017 2.900.000,00 €
400.9420.46200 2018 2.600.000,00 €

Total 5.500.000,00 €

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió celebrada el passat 14 de
novembre de 2017 va resoldre la convocatòria de subvencions a les llars d’infants
municipals del curs 2016-2017, d’acord amb el següent detall:
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Imputació pressupostària Any Final
400.9420.46200 2017 2.900.000,00 €
400.9420.46200 2018 2.449.289,09 €

Total 5.349.289,09 €

D’acord amb els antecedents, el saldo no disposat de l’autorització de la despesa de
les subvencions a les llars d’infants municipals del curs 2016-2017 de l’aplicació
pressupostària 2018.400.9420.46200 és de 150.710,91 €.

D’acord amb aquests antecedents, i un cop superat el termini d’interposició de recurs
a l’acord de concessió de subvencions, la Junta de Govern, a proposta del diputat
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Anul·lar l’autorització de la despesa de l’aplicació pressupostària
2018.400.9420.46200 per import de 150.710,91 €. (número 220179000071).

14. JG970/000098/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovació de les bases reguladores i
la XVII Convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s (exp. 2018/4420)

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, és un servei públic
especialitzat i un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el
tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, tant fixa
com en moviment (fotografia i audiovisual), així com a la formació en aquest àmbit.

Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la
fotografia actual de fotògrafs i fotògrafes de Catalunya i donar-la a conèixer mitjançant
exposicions i publicacions.

Amb l’objectiu de fomentar la creació i la promoció del treball dels fotògrafs, INSPAI
combina les línies de promoció i difusió amb la imatge contemporània, i el Premi
Joves Fotògraf(e)s s’inscriu en aquest àmbit.

L’objecte del Premi Joves Fotògraf(e)s és promoure i difondre els treballs fotogràfics
dels joves fotògrafs i fotògrafes de Catalunya, amb vista a assolir els objectius
d’INSPAI:

 Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs.
 Fomentar la creació fotogràfica.
 Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixi de

les tendències de la producció fotogràfica actual i local.
 Perseguir, els autors, la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia

i, en especial, dels nous talents de Catalunya.
 Donar suport als ajuntaments per oferir una proposta cultural materialitzada en

una exposició itinerant i el catàleg corresponent.
 Ingressar el treball i l’obra de joves fotògrafs en els fons fotogràfics d’INSPAI, de

manera que passin a formar part del patrimoni de l’ens i l’incrementin.
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Tant el contingut com la tramitació de les bases i la convocatòria pel Premi Joves
Fotògraf(e)s que es transcriuen en aquesta proposta s’ajusten als requeriments de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.

Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el text de les Bases Reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s:

“BASES REGULADORES DEL PREMI JOVES FOTÒGRAF(E)S
1. Objecte. L’objecte d’aquestes bases és promoure els treballs dels fotògrafs i
fotògrafes joves de Catalunya, i assegurar d’aquesta manera els objectius d’INSPAI,
Centre de la Imatge de la Diputació de Girona:
 Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs i fotògrafes.
 Fomentar la creació fotogràfica.
 Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixi

de les tendències de la producció fotogràfica actual i de l’àmbit local.
 Per als autors i autores, perseguir la promoció i la projecció dels professionals

de la fotografia i, en especial, dels nous talents de Catalunya, en l’àmbit local,
nacional i internacional.

 Per als municipis, donar suport als ajuntaments amb una oferta cultural
consistent en una exposició itinerant i el catàleg corresponent.

 Ingressar a la Diputació de Girona el treball i l’obra de joves fotògrafs i
fotògrafes i incrementar els fons fotogràfics d'INSPAI, en passar a formar part
del patrimoni de l’ens.

Amb aquestes finalitats es convoca les persones que compleixin els requisits que
figuren en aquestes bases per tal que presentin les sol·licituds. La persona
seleccionada serà premiada amb 1.250,00 € bruts, un import subjecte a les retencions
de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi, i es
beneficiarà de les activitats de difusió i promoció que es detallen en la base vuitena.
2. Condicions
Cada any s’estableix la convocatòria amb les dates i els terminis de presentació de les
sol·licituds i dels projectes, com també amb els membres que constitueixen la
Comissió d’Avaluació.
3. Destinataris de la convocatòria
a) Poden presentar les sol·licituds les persones físiques que tinguin entre 18 i 30
anys, en el període comprès dins el termini que s’especifica a la convocatòria de cada
edició, nascudes en un municipi de Catalunya i/o que estiguin empadronades,
actualment i des d’un període mínim de tres anys, en un municipi de Catalunya.
b) Els projectes presentats no poden haver estat premiats o dotats en cap altre premi,
concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats i/o nominats quan
d’aquesta selecció i/o nominació s’hagi derivat una exposició pública, una edició en
catàleg o la comunicació pública per qualsevol mitjà.
c) No s’acceptaran projectes realitzats amb una antiguitat superior a tres anys ni
projectes presentats en edicions anteriors.
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4. Presentació de les sol·licituds i dels projectes
a) Cada persona només pot presentar una única sol·licitud a la convocatòria de cada
exercici. En cas de rebre més d’una sol·licitud d’una mateixa persona, únicament es
considerarà la primera que s’hagi inscrit en el Registre General de la Diputació de
Girona.
b) La sol·licitud, que ha de contenir la descripció i l’explicació del projecte presentat
(màxim 2.000 caràcters), s’ha d’acompanyar d’un mínim de trenta imatges i d’un
màxim de quaranta. Les imatges han de correspondre a un únic tema, projecte,
reportatge o tècnica.
c) Les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format digital, poden ser
realitzades amb total llibertat de procediments sempre que siguin íntegrament
fotogràfics. No s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques. Cal
lliurar-ne dues versions: en fitxers de format TIFF amb resolució de 2.400 x 3.800
píxels i en fitxers en format JPG amb baixa resolució de 241 x 350 píxels.
d) Cal formalitzar la sol·licitud mitjançant el model de formulari que figura a l’annex
d’aquestes bases, el qual s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

1. Una fotocòpia del DNI.
2. Si escau, un certificat que acrediti l’antiguitat de l’empadronament (tres anys) en
un municipi de Catalunya indicat en la base tercera.

e) La sol·licitud s’ha de presentar al Registre General de la Diputació de Girona,
pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, o per qualsevol dels mitjans previstos a
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
f) La persona seleccionada en cap cas no es pot tornar a presentar a futures
convocatòries del Premi Joves Fotògraf(e)s, com tampoc no ho pot fer la persona que
hagi estat premiada en edicions passades. No s’hi pot presentar cap persona que
treballi a la Diputació de Girona o a qualsevol organisme o fundació que en depengui.
5. Difusió de les bases i de la convocatòria i assessorament a les persones
interessades
La Diputació de Girona difondrà aquestes bases i les publicarà al BOP i al lloc web
d’INSPAI.
Les convocatòries de les diferents edicions es difondran mitjançant la publicació al
BOP, al lloc web d’INSPAI, a les xarxes socials d’INSPAI i també amb anuncis a la
premsa i en altres mitjans de comunicació, així com als llocs webs respectius.
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, ha de facilitar assessorament i
orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. El text de les bases i
el model de la sol·licitud que cal presentar estaran accessibles al lloc web d’INSPAI
(www.inspai.cat), al lloc web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i al Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se
sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils mitjançant un anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació i, per
referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte que s’hi puguin
formular les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents. La data d’inici
del còmput serà l’endemà d’aquesta publicació.
6. Valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades seran avaluades per una Comissió d’Avaluació formada
per representants de la Diputació de Girona i per especialistes i professionals del món
de la fotografia i la cultura, la qual valorarà:
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 L’originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les imatges i la viabilitat i
les possibilitats materials de realitzar els projectes presentats;

 La construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui
coherent i unitari.

La proposta de la Comissió d’Avaluació ha d’indicar el nombre de projectes
seleccionats (entre 1 i 5). Pot proposar que es deixi deserta la convocatòria si cap
dels projectes presentats no assoleix els paràmetres exigibles, com també pot
interpretar aquestes bases en consonància amb les finalitats de la convocatòria.
La proposta formulada per la Comissió d’Avaluació s’elevarà a la Presidència, que és
qui ha d’emetre una resolució. La seva decisió és inapel·lable.
La Comissió d’Avaluació estarà formada per:
President
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Benestar o la persona en qui delegui.
Vocals
La cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, o la persona en qui
delegui.
Tres fotògrafs de trajectòria professional i artística reconeguda.
Una persona experta en crítica de l’art i fotografia.
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, una persona representant
d’lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat el president de la Comissió d’Avaluació.
La participació en la convocatòria implica acceptar aquestes condicions i la resolució
de la Comissió d’Avaluació. També suposa admetre canvis que es puguin produir a
posteriori com a conseqüència de factors externs a l’organització.
7. Notificació de la resolució i efectes
a) La resolució de la convocatòria es notificarà a la persona seleccionada i es farà
pública mitjançant el lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat) i les xarxes socials en un
període màxim de tres mesos a partir de la data en què finalitzi el termini de lliurament
dels projectes.
b) Les persones no seleccionades podran recollir a la seu d’INSPAI (plaça de
l’Hospital, 6, 17002, Girona) les fotografies presentades amb la sol·licitud. Si en el
termini dels dos mesos posteriors a la resolució no les han recollides, s’entén que
desisteixen de recuperar-les, i les imatges es destruiran juntament amb la
documentació presentada.
c) La persona seleccionada lliurarà a INSPAI les fotografies adjuntades en el projecte
presentat, en els formats, les mides, els suports i la presentació que INSPAI li
indicarà.
8. Activitats de promoció
a) En relació amb el projecte seleccionat, es portaran a terme les activitats següents:

— Producció i organització d’una exposició i edició d’un catàleg, a càrrec d’INSPAI.
— Recorregut itinerant de l’exposició, a càrrec de l’Oficina de Difusió de la
Diputació de Girona.
— Exposició virtual al lloc web d’INSPAI un cop acabat el recorregut itinerant.
— Altres iniciatives que pugui portar a terme INSPAI orientades a promoure el
treball de la persona seleccionada.

b) El nombre d’ajuntaments o d’altres institucions que estiguin interessats a acollir
l’exposició determinarà la durada del recorregut (fins a un màxim de 36 mesos).
9. Autorització d’utilització de les fotografies
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La persona seleccionada, amb l’acceptació de la resolució de la Diputació de Girona i
a partir del lliurament de les imatges, en cedeix a la Diputació de Girona, de forma no
exclusiva, els drets d’explotació sense limitació territorial, fins al seu pas a domini
públic. Amb aquesta cessió, autoritza la Diputació de Girona a fer les reproduccions i
actes de distribució i comunicació necessaris, inclosa la posada a disposició de les
imatges per mitjà d’Internet, per portar a terme les activitats descrites en la base
anterior. Autoritza, així mateix, la Diputació de Girona perquè disposi d’una còpia
digital de les imatges per incorporar-les als fons d’INSPAI.
La Diputació de Girona pot disposar lliurement de les imatges, directament o bé
autoritzant-ne l’ús a altres persones, en el desenvolupament de les competències i
funcions pròpies de la corporació. En qualsevol cas, sigui quina sigui la forma
d’utilització, la Diputació ha de garantir la identificació del fotògraf o fotògrafa com a
autor/a o realitzador/a de les imatges.
La divulgació de les imatges premiades a iniciativa del fotògraf o fotògrafa anirà
acompanyada en tots els casos, de manera ben visible, de la referència següent:
«Imatge/s guanyadora/es de la (que correspongui) Convocatòria del Premi Joves
Fotògraf(e)s. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.»
La persona seleccionada faculta expressament la Diputació de Girona perquè autoritzi
la consulta pública de les imatges des del lloc web, i perquè autoritzi els usos
esmentats en el pacte anterior. No obstant això, la Diputació de Girona no pot
autoritzar usos de caràcter comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest
sentit s’han de traslladar a la persona seleccionada.
Un cop finalitzada la mostra itinerant, les imatges reproduïdes i exhibides a l’exposició,
així com tot el material de suport —marcs i vidres— restaran en poder de la Diputació
de Girona. 
Aquestes condicions han de quedar establertes i regulades amb la signatura d’un
contracte entre la Diputació de Girona i el fotògraf o fotògrafa per realitzar una
exposició de fotografies, l’edició d’un catàleg i el pagament del premi econòmic.
La persona seleccionada no ha de ser retribuïda econòmicament, ni un cop es
resolgui la convocatòria ni en el futur, per cap acte d’explotació que porti a terme la
Diputació de Girona en aplicació del que preveuen aquestes bases.
La persona seleccionada es compromet a no exposar públicament les imatges en cap
altra exposició ni a editar-les en cap tipus de publicació en suport paper o plataforma
digital mentre duri el recorregut itinerant de l’exposició organitzada per INSPAI. Es
deixa a criteri d’INSPAI l’aprovació, si escau, d’utilitzar les imatges soltes per part de
la persona seleccionada, si així ho sol·licita.
En cas que les fotografies del projecte seleccionat incorporin la imatge de persones
identificables, el projecte s’ha d’acompanyar d’una declaració del fotògraf o fotògrafa
en la qual garanteixi que ha obtingut l’autorització expressa d’aquestes persones per
captar, reproduir i publicar la seva imatge, d’acord amb les finalitats pròpies de la
convocatòria que s’especifiquen en aquestes bases. En cas de no presentar aquest
document, INSPAI n’ha de facilitar un model.
10. Disposició derogatòria
L’ aprovació de les presents bases deroguen les anteriors aprovades per la Junta de
Govern de la Diputació de Girona en la sessió de 8 d’agost de 2017, i publicada
l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província número 233 de 7 de
desembre del 2017.
ANNEX
Model de sol·licitud per participar a la convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s.
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Model de dades del projecte per participar a la convocatòria del Premi Joves
Fotògraf(e)s.”

Segon. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit que en el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases
quedaran aprovades definitivament.

Tercer. Aprovar el text de la convocatòria de la XVII Edició del Premi Joves
Fotògraf(e)s:

“CONVOCATÒRIA DE LA XVII EDICIÓ DEL PREMI JOVES FOTÒGRAF(E)S
Convocatòria per a projectes fotogràfics
INSPAI, Centre de la Imatge, adscrit a l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Benestar de la Diputació de Girona, convoca la xvii edició del Premi Joves
Fotògraf(e)s, el qual té com a objectiu promoure i difondre els treballs fotogràfics dels
joves fotògrafs i fotògrafes de l’àmbit territorial de Catalunya. Aquesta aposta per la
creació fotogràfica és un dels objectius d’INSPAI, conjuntament amb l’interès per,
d’una banda, acostar la població a la fotografia des de totes les vessants, perquè
pugui gaudir de les tendències de la producció fotogràfica actual, i, de l’altra, oferir als
ajuntaments una proposta cultural mitjançant exposicions itinerants.
Aquesta convocatòria es regeix per les condicions següents:
1. Participants
1.1. La convocatòria és oberta a les persones físiques que tinguin entre 18 i 30 anys,
nascudes en un municipi de Catalunya o bé que hi hagin estat empadronades durant
tres anys, com a mínim, i encara ho estiguin en el moment de presentar la sol·licitud
de participació.
1.2. La inscripció és gratuïta.
1.3. No es pot presentar a la convocatòria cap persona que hagi estat premiada en
edicions passades. Tampoc no hi pot participar el personal funcionari o laboral de la
Diputació de Girona ni dels organismes autònoms o entitats que en depenen.
1.4. No s’acceptaran projectes realitzats amb una antiguitat superior a tres anys ni
projectes presentats en edicions anteriors.
2. Projectes
2.1. Cada participant pot presentar un sol projecte fotogràfic, que ha de correspondre
a un únic tema, reportatge o tècnica. No s’acceptaran obres realitzades amb
tècniques no fotogràfiques.
2.2. Els projectes que es presentin no poden haver estat premiats en cap altre premi,
concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats i/o nominats quan
d’aquesta selecció i/o nominació hagi derivat o pugui derivar una exposició pública,
una edició en un catàleg o la comunicació pública per qualsevol mitjà.
3. Lliurament de la documentació
La documentació es pot presentar des del dia 17 de setembre de 2018 fins al 26
d’octubre de 2018, ambdós inclosos, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques: a) en línia, mitjançant els canals telemàtics previstos al
web de la Diputació de Girona; o b) presencialment, al Registre General de la
Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), en horari d’atenció al
públic (de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h).
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4. Documentació
Per concórrer a la convocatòria cal presentar, juntament amb el projecte, la
documentació següent:
En línia:
1. La instància genèrica (cliqueu aquí per accedir-hi) que reculli la voluntat de
participació al Premi Joves Fotògraf(e)s i la sol·licitud d’admissió de la petició.
2. Cal adjuntar-hi la documentació següent:
a) Una fotocòpia del DNI.
b) Si escau, el certificat que acrediti el requisit d’empadronament establert a l’apartat
1.1.
c) Les dades del projecte i l’enllaç de descàrrega de les imatges en alta resolució
(mínim 30, màxim 40): fitxers en format TIFF amb resolució de 2.400 × 3.800 píxels
(cliqueu aquí per accedir-hi).
d) Les imatges en fitxers en format JPG, amb baixa resolució de 241 × 350 píxels
(mínim 30, màxim 40).
Presencialment:
1. La instància genèrica (que reculli la voluntat de participació al Premi Joves
Fotògraf(e)s i la sol·licitud d’admissió de la petició.
2. Cal adjuntar-hi la documentació següent:
a) Una fotocòpia del DNI.
b) Si escau, el certificat que acrediti el requisit d’empadronament establert a l’apartat
1.1.
c) Les dades del projecte i l’enllaç de descàrrega de les imatges en alta resolució
(mínim 30, màxim 40): fitxers en format TIFF amb resolució de 2.400 × 3.800 píxels
(cliqueu aquí per accedir-hi).
d) En suport CD, DVD o mitjançant un llapis de memòria USB: imatges en fitxers en
format JPG, amb baixa resolució de 241 × 350 píxels (mínim 30, màxim 40).
5. Comissió d’Avaluació
La Comissió d’Avaluació dels projectes es reunirà en un termini màxim de quinze dies
hàbils a partir de l’últim dia de presentació de sol·licituds.
El veredicte de la Comissió d’Avaluació s’elevarà a la Presidència, òrgan que emetrà
una resolució, mitjançant decret, en un termini màxim de trenta dies hàbils a comptar
de l’endemà de la data d’emissió del veredicte. La resolució es notificarà a la persona
seleccionada i a la resta de participants, i es farà pública al lloc web d’INSPAI
(www.inspai.cat) i a les xarxes socials a partir del dia 19 de novembre de 2018,
moment que es tramitarà el pagament del premi.
6. Premi
El projecte escollit es premiarà amb 1.250,00 € bruts (import subjecte a les retencions
de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi).
El premi, s’imputa amb càrrec a l’aplicació pressupostària “502/3322/48001 Premis,
beques d’estudi i investigació Centre de la Imatge”.
7. Activitats de promoció
La persona seleccionada lliurarà a INSPAI les fotografies adjuntades en el projecte
presentat, en els formats, les mides, els suports i la presentació que INSPAI li
indicarà. Amb aquestes fotografies, la Diputació produirà una exposició que pugui fer
un recorregut itinerant i n'editarà un catàleg.
8. Informació
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, ha de facilitar assessorament i
orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. El text de les bases,
la convocatòria i el model del formulari de dades del projecte que cal presentar es
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podran consultar al lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat), al lloc web de la Diputació de
Girona (www.ddgi.cat) i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
9. Recursos
Contra l’acord anterior, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de dos mesos, a partir de l’endemà de la publicació.
Alternativament, i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant de
la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en el termini d’un mes, a partir de l’endemà
de la publicació.”

Quart. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la
convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal de Província de
Girona i a la web corporativa.

Cinquè. Autoritzar la despesa per un import de 1.250 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària d’INSPAI 502.3322.48001 (Premis, beques d’estudi i investigació
Centre de la Imatge). La concessió del premi queda condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

Sisè. Facultar el president per dictar els actes necessaris i resoldre les incidències
que es produïssin en relació a l’aplicació de les esmentades bases i la convocatòria.

Setè. Notificar aquest acord a l'Oficina de Protocol, a l'Oficina de Difusió, a l'Oficina de
Comunicació, Intervenció, Tresoreria i a Cooperació Cultural als efectes que
procedeixin i la corresponen difusió d’aquestes bases i convocatòria.

15. JG970/000176/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
la Fundació Universitat Catalana d'Estiu per al finançament de la 50a
Edició de la Universitat Catalana d'Estiu (exp. 2018/6950)

La Fundació Universitat Catalana d’Estiu, amb seu a Barcelona, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament de la 50a Edició de la Universitat Catalana
d'Estiu i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/6950).

L’activitat principal de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu és l’organització de
l’edició que cada any, d’ençà de 1969, se celebra de la Universitat Catalana d’Estiu a
la localitat nord-catalana de Prada de Conflent. El seu objectiu principal és la difusió i
el desenvolupament de la cultura catalana arreu del nostre territori i la seva projecció
exterior, arreu d’Europa. Això és possible mitjançant la participació, a nivell acadèmic,
de les universitats d’arreu dels Països Catalans, integrades en el seu Patronat, i
d’altres institucions culturals.

La missió de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu és promoure les actuacions fora
del marc oficial per tal de contribuir a vitalitzar alguns aspectes del pensament català
sobre els problemes contemporanis i això complementat com a punt d’encontre dels
intel∙lectuals de tots els Països Catalans, que vol sumar el seu nivell universitari el seu
caràcter popular. És a dir, un fòrum independent, destacat pel seu esperit crític i la
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profunditat de les anàlisis que s’hi duen a terme desinteressadament. No solament tot
el professorat de les Universitats de tots els Països Catalans, sinó també tots els
intel∙lectuals de totes aquestes procedències, troben a la Fundació Universitat
Catalana d’Estiu canals de comunicació i d’expressió, que sense aquella, no existirien.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, per al
finançament de la 50a Edició de la Universitat Catalana d'Estiu , 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

2018/6950 Fundació
Universitat
Catalana d’Estiu

G60945664 50èna edició de la
Universitat
Catalana d'Estiu

Des de l’1 de
gener fins al 31
d’octubre de 2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

285.235,00 € 285.235,00 € 6.000,00 € 2,10% 285.235,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48007 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31
d’octubre de 2018.
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Quart. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 6.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 2,10 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
La Fundació Universitat Catalana d’Estiu ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 285.235,00 € 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 de la Universitat Catalana d’Estiu.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
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Tan bon punt la Fundació Universitat Catalana d’Estiu presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

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

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

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

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

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

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

La Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 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.
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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 Universitat Catalana d’Estiu, amb seu a
Barcelona.

16. JG970/000175/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
Pascual Arts Music, SLU, per al finançament del Festival Strenes 2018
(exp. 2018/6920)

L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del Festival Strenes 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2018/6920).

El Festival Strenes ja és el referent musical de la música del nostre país de la primera
meitat de l'any. Més de 28.000 espectadors i prop de 40 mitjans acreditats a la darrera
edició, avalen l'èxit d'aquest festival.
El perfecte equilibri entre els concerts de pagament i els concerts gratuïts, entre els
concerts a espais amb cadires i concerts a peu dret, entre els concerts a espais
patrimonials de la ciutat i a espais que recolzen la música en directe, entre els artistes
consolidats i els artistes emergents.

La inauguració de l’Strenes caracteritzada pel concert sorpresa al terrat s’amplia a
causa de la creixent convocatòria de públic que vol viure aquesta experiència. Així, el
pròxim 24 de març, després del concert sorpresa al terrat, l’Strenes ha programat un
nou concert a la plaça del Vi per tot aquell públic assistent que vulgui descobrir noves
bandes i vulgui allargar la seva estància a la ciutat. Aquesta nova activitat és la
primera llavor d’una idea que pretén omplir d’actes tota la jornada inaugural de les
pròximes edicions. S’ha incrementat també el nombre de concerts a l’escenari de les
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Escales de la Catedral, un espai que ràpidament s’ha consolidat i projectat com un
dels escenaris més exclusius i originals del festival i del país, i que aporta un valor
afegit indubtable a les actuacions que s’hi programen. Igualment, s’ha apostat de
manera més ferma pels concerts gratuïts de la plaça Catalunya, rebatejats com La
Festa Major d’Strenes. S’ampliarà l’oferta gastronòmica i es donarà més visibilitat a
l’apartat solidari del festival, oferint més espai i més comoditats a la Fira del
Voluntariat que s’hi celebra. L’Strenes també ha creat la nova secció Talent Gironí
apadrinada per la Fundació Valvi, que serveix per donar visibilitat al talent musical de
les comarques gironines.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, per al
finançament de l’organització del Festival Strenes 2018, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució de
l’activitat

2018/6920 Pascual Arts
Music, SLU

B17887894 Festival Strenes
2018

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

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

447.185,14 € 447.185,14 € 40.000,00 € 8,94 % 447.185,14 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA MIL EUROS,
(40.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47905 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.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 15 de
juliol de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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 40.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 8,94 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 447.185,14 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del Festival Strenes.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.

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

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

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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.
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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. Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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.

Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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
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novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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 Pascual Arts Music, SLU, de Figueres.

17. JG970/000181/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
Ubud Produccions, SL, per al finançament del Festival Milestone Project
2018 (exp. 2018/6917)

L’entitat Ubud Produccions, SL, de Porqueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del Festival Milestone Project 2018 i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/6917).

Milestone Project neix a Girona el 2012 per tractar de desenvolupar un festival
contracultural en un moment de profunds canvis en el panorama social, cultura i
econòmic. Amb base en l'art però sense oblidar la profunditat necessària del
pensament, Milestone Project intenta traçar modestament una línia sobre la
importància de l'art i l'educació en la societat. Milestone en anglès significa "canvi de
rumb" i "punt de trobada" i, com a festival, treballa per donar un nou enfocament que
connecti cultura i societat, lliure de prejudicis i amb capacitat transformadora de
l'espai.

Amb la cultura i el pensament com a eina de renovació sociopolítica, Milestone Project
es desenvolupa com a expositor, connector i productor d'art contemporani i
pensament. Un experiment cultural que abasta una ciutat, Girona.
I, sobretot, reuneix una basta xarxa humana de professionals de diferents sectors
(pintura, música, filosofia, sociologia, antropologia, economia, màrqueting, disseny,
restauració, etc.) que any rere any amplien aquesta xarxa, solidificant el projecte i
desenvolupant idees socials i innovadores que connecten l'emoció i l’intel·lecte. Tot
això amb l’objectiu de sempre del festival, que és arribar a gaudir de l’art com a mitjà
d’expressió i del pensament com a camí pel desenvolupament.

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 d’arts plàstiques. 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 d’Ubud Produccions, SL, de Porqueres, de conformitat amb
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a Ubud Produccions, SL, de Porqueres, per al
finançament de l’organització del Festival Milestone Project, 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

2018/6917 Ubud Produccions,
SL

B55100416 Festival
Milestone Project
2018

Des de l’1 de
gener fins al 31
d’octubre de
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

46.500,00 € 46.500,00 € 8.500,00 € 18,27 % 46.500,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUIT MIL CINC-CENTS
EUROS, (8.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47904 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2018.

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

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

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Ubud Produccions, SL, de Porqueres, 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 8.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 18,27 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
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Ubud Produccions, SL, de Porqueres, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 46.500,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt Ubud Produccions, SL, de Porqueres, 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.
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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. Ubud Produccions, SL, de Porqueres, 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.

Ubud Produccions, SL, de Porqueres, 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
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novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.

Qunizè. Notificar aquest acord a Ubud Produccions, SL, de Porqueres.

18. JG970/000164/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
la Fundació Pau Casals per al finançament del Projecte cultural i activitats
a les comarques gironines (exp. 2018/6676)

La Fundació Pau Casals, amb seu a El Vendrell, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament del projecte cultural i activitats a les comarques
gironines i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/6676).

La Fundació Pau Casals, creada l’any 1972 per Pau Casals i Marta Casals, conserva
el fons documental, artístic i patrimonial del mestre Pau casals, gestiona el museu
Vil·la Casals i la beca Pau Casals per a joves talents en la interpretació del cello. Des
de la Fundació es vol promoure el llegat musical, cultural i cívic de Pau Casals a les
comarques de Girona, especialment entre la població escolar.

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 projectes educatius. L’objectiu d’aquesta
línia és donar suport a les principals iniciatives que permetin una educació cultural
global i integral de l’alumnat de les comarques gironines.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació Pau Casals, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Pau Casals, amb seu a El Vendrell, per al
finançament del projecte cultural i activitats a les comarques gironines, que es detallen
a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució de
l’activitat

2018/6676 Fundació Pau
Casals_Sant
Salvador_(El Vendrell)

G43027499 Projecte
cultural a les
comarques
gironines

Des de l’1 de
novembre de
2017 fins al 31
d’octubre de
2018
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Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

25.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 80 % 25.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS, (20.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48041 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 novembre de 2017
fins al 31 d’octubre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que la Fundació Pau Casals, 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 20.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 80 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
La Fundació Pau Casals, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
25.000,00 € 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;
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e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats culturals organitzades a les comarques gironines i de les activitats
escolars subvencionades.
f) Una memòria detallada amb el nombre d’escoles de les comarques de Girona que
han visitat el museu, les activitats dutes a terme i la valoració final de les mateixes.
g) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt la Fundació Pau Casals, 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:
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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 Pau Casals, 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 Pau Casals, 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
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entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qunizè. Notificar aquest acord a la Fundació Pau Casals, amb seu a Sant Salvador,
(El Vendrell).
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19. JG970/000162/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
RGB Music, SL, per al finançament del Festival de Música de Cadaqués
(exp. 2018/6715)

L’Entitat RGB Music, SL, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del 47è Festival Internacional de Música de Cadaqués i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2018/6715).

El Festival Internacional de Música de Cadaqués és un festival eclèctic, el segon més
antic de Catalunya. L’aposta per la música de qualitat, tant de joves valors com
d’artistes reconeguts internacionalment, marca un any més, la programació del
Festival Internacional de Música de Cadaqués. Aquesta 47a edició, que tindrà lloc
entre el 4 i el 15 d'agost, proposa una vintena d'actuacions, activitats pedagògiques,
amb música cada dia i una varietat de propostes per a totes les franges d’edats en
diferents espais de Cadaqués, adreçades, sobretot, a la gent que viu, estiueja o visita
Cadaqués durant la primera quinzena d’agost.

El festival ofereix gran varietat de propostes gratuïtes en espais emblemàtics de la
població: Passeig, Portlligat, Art i Joia, Pl. Carles Rahola i Portitxó. Com inauguració
del festival, es programarà un concert itinerant en format cercavila, que tindrà lloc el
dia 4 d’Agost, com a tret de sortida del Festival, recorrent la població amb un caire
popular i participatiu.

Com a novetat d’enguany, s’inicia una mostra per a joves intèrprets catalans
d’especial talent i amb projecció internacional, sota el nom “Obertura Jove”.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’entitat RGB Music, SL, per al finançament de
l’organització del Festival Internacional de Música de Cadaqués, que es detalla a
continuació:
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Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució de
l’activitat

2018/6715 RGB Music, SL, de
Girona

B17541509 Festival
Internacional
de Música de
Cadaqués

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

233.111,25 € 130.175,18 € 22.000,00 € 16,90 % 130.175,18 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-DOS MIL EUROS,
(22.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47903 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 programació i promoció i publicitat, que
consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar
despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del dia 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’entitat RGB Music, SL, accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 22.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 16,90 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

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

Setè. Règim de justificació.
L’entitat RGB Music, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
130.175,18 € corresponents a l’import de les despeses de programació, promoció i
publicitat, que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
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presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació
següent:

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

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

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió
pública del Festival Internacional de Música de Cadaqués 2018.

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 2018.

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

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

Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
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Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

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

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

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

Desè. Obligacions del beneficiari. L’entitat RGB Music, SL, té les obligacions
següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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.

Qunizè. Notificar aquest acord a l’entitat RGB Music, SL, amb seu a Girona.

20. JG970/000173/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar el conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona i Bitó Produccions, SL, per al finançament del
Festival de Teatre Temporada Alta, 2018 (exp. 2018/6872)

Bitò Produccions, SL, amb seu a Salt, ha sol·licitat a la Diputació de Girona una
subvenció nominativa per al finançament del Festival Temporada Alta, en l’anualitat
2018, i s’ha instruït l’expedient corresponent (2018/6872).

El Festival Temporada Alta arriba aquest any a la seva 27a edició, consolidant-se com
un dels principals festivals de teatre del País i declarat com el festival de tardor de
Catalunya per la Generalitat de Catalunya. Un dels eixos de treball és el de la
potenciació de l’autoria i de la creació catalana, la qual al llarg d’aquests mesos
comparteix escenari amb les produccions internacionals. D’aquesta manera, en un sol
projecte, es fomenta la creativitat local a la vegada que s’apropa a les comarques de
Girona un tipus de teatre que difícilment hi tindria cabuda en un altre context.

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 les activitats de promoció del teatre. L’objectiu d’aquesta línia és
garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts
escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts
escèniques.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Bitò Produccions, SL, de conformitat amb allò que preveu
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un conveni, de conformitat
amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el de conveni entre la Diputació de Girona i Bitò Produccions, SL, per
a la celebració del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta, de l’any 2018, el
text del qual es transcriu com segueix:

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I BITÒ PRODUCCIONS, SL, PER A
LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE TEMPORADA
ALTA DE L’ANY 2018
Girona,
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte
pel seu president, el Sr. ....................., en virtut de les facultats conferides per acord
de la Junta de Govern del ............, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i
Nouvilas, que actua com a fedetari d’acord amb el que disposa l’article 3.2.i) del Reial
Decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
I de l’altra, Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947, representada per la seva
gerent, la Sra. Marta Montalban i Gallego, amb NIF --- 678X.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
Des de l'any 1992 es porta a terme a la ciutat de Girona el Festival Internacional de
Teatre, Temporada Alta. Al llarg dels anys, aquest festival ha eixamplat el seu abast
territorial, incorporant el municipi de Salt, així com més recentment altres poblacions
de les comarques de Girona (Banyoles, Sant Gregori, Torroella de Montgrí, Celrà,
etc.).
Aquest festival neix de la iniciativa privada, de la mà de Bitò Produccions SL, i compta
des del seu inici amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona. Amb el creixement i
la consolidació del Festival, s’hi incorporen noves administracions com ara
l'Ajuntament de Salt, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.
Temporada Alta és un festival de referència en arts escèniques a Catalunya,
especialment perquè les seves especificitats el fan únic com a motor de l’escena
catalana en tant que coprodueix espectacles amb els teatres públics catalans i amb
companyies i productores privades del nostres país i perquè s'ha convertit en la porta
d’entrada a Catalunya del teatre, la dansa i el circ internacionals.
Alhora, Temporada Alta és estratègic en el panorama teatral estatal perquè
actualment és el lloc on l’escena del nostre país es troba amb els productors i
programadors internacionals. Cal remarcar que Temporada Alta s’ha convertit en
l’espai de trobada entre el teatre llatinoamericà i el teatre europeu, de manera que el
Festival és ara una porta que tant ajuda que arribin a Catalunya les grans produccions
internacionals, com facilita que fora del nostre país es programin espectacles
catalans.
En l’àmbit internacional Temporada Alta té un posicionament importantíssim amb
aliances amb Roma Europa Festival, Festival d’Istambul, Tonhelhuis de Brussel·les; el
Festival participa també de diferents programes i produccions europeus de durada
mitjana i llarga que l’obliguen a adoptar compromisos plurianuals.
El Festival, a banda de la seva vessant d'exhibició, i per tant de promoció de grups,
artistes i directors catalans, nacionals i internacionals, és un motor de la producció
teatral, tant a escala local com nacional. Per aquest motiu, per al sector teatral gironí i



82
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

català, Temporada Alta ha estat estratègic per al seu creixement, ja sigui artístic,
tècnic, dramatúrgic, d’autors, etc.
El Festival és una eina de promoció turística i cultural, tant de la ciutat de Girona com
de les comarques gironines, i la seva capacitat d'atracció té un fort impacte en el
sector productiu de Girona i el seu entorn.
El Festival Temporada Alta forma part d'un sistema en l'àmbit de les arts escèniques,
integrat per les programacions estables en arts escèniques, pel centre de producció el
Canal, per l'escola de teatre El Galliner, per la sala La Planeta i pel suport al centre
L'animal a l'esquena, entre d'altres.
El Festival Temporada Alta ha comptat, des de la seva creació fa 26 anys, amb la
complicitat activa i creixent de la societat civil en forma de mecenatge privat
d’empreses interessades en un dels fets culturals més importants i de més gran abast
(també internacional) de Girona i les seves comarques.
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. Aquest conveni té per objecte regular el procediment de concessió de la subvenció
directa, amb caràcter finalista, a Bitò Produccions, SL, per a la celebració de la 27a
edició del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta Girona-Salt, que es durà a
terme la tardor de l’any 2018, en aplicació de la previsió dels articles 22.2.a i 28 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Les subvencions tenen caràcter singular i estan destinades exclusivament a
l’execució de despeses ordinàries d’organització, promoció, funcionament i
desplegament del programa del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta
2018, el projecte, el pressupost i memòria econòmica del qual figuren a l’expedient
electrònic (exp. 2018/6872, núm. registre entrada: 1-2018-012420-2), i no podran ser
utilitzades per sufragar despeses d’altra naturalesa.
3. Aquestes subvencions són ajudes d’estat, motiu pel qual serà d’aplicació el previst
als articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, així com els
seus reglaments de desenvolupament, i amb tot el que no estigui previst en aquest
conveni, hi serà d’aplicació el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la seva normativa de desenvolupament.
Segon. Beneficiari de la subvenció
El beneficiari de les subvencions és Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947.
Tercer. Compromisos de Bitò Produccions, SL
1. Organitzar i desenvolupar el Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2018.
2. Mantenir la seu del Festival a la ciutat de Girona, amb la participació de municipis
de l'entorn i del conjunt de les comarques de Girona.
3.Considerar la Diputació de Girona com a una de les col·laboradores principals del
Festival.
4.Presentar el projecte i pressupost definitius del Festival, tal com es preveu en el
punt 1.2 del present conveni i abans de la seva presentació pública a la comissió de
seguiment que s’estableix en el pacte onzè.
5. Presentar el projecte de Festival d’acord amb el que disposa la Llei de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
6. Complir amb totes les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
Quart. Compromisos de la Diputació de Girona
1. La Diputació de Girona subvencionarà amb dos-cents cinquanta mil euros
(250.000,00 €), quantitat que correspon a un 12,90 % del cost total del Festival, a Bitò
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Produccions, SL, en concepte d’organització, promoció, funcionament i desplegament
del programa del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2018.
La Diputació de Girona farà efectiva la subvenció del 2018 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 500/3340/47923 - “A Bitò Produccions, SL-Temporada Alta 2018”, del
pressupost corporatiu.
Cinquè. Compatibilitat
Les subvencions són compatibles 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 les de la Diputació de Girona, en cap
cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.
Sisè. Despeses subvencionables
1. Es consideren subvencionables aquelles despeses directes i indirectes que de
manera indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin durant l’organització i celebració del
Festival de l’any 2018, encara que no estiguin efectivament pagades amb anterioritat
a la finalització del termini de justificació, i que figuren en el pressupost de despeses
del Festival.
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables ni les
despeses que es puguin entendre com a marge de la societat.
2. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera i
d’administració es consideren subvencionables si estan directament relacionades amb
l’activitat subvencionada i son indispensables per a l’adequada preparació o execució
del Festival.
3. Les despeses indirectes s’imputaran a l’activitat subvencionada en la part que
raonablement correspongui d’acord amb els principis i normes de comptabilitat
generalment acceptades i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponen
al període en què es realitza l’activitat. Aquestes seran, com a màxim, del 15 % del
pressupost del projecte i s’hauran de detallar juntament amb la resta de les despeses
detallades en el pressupost.
4. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior
al valor de mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable superi les
quanties establertes per a la contractació menor en la normativa vigent de
contractació pública, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors, excepte que per les seves especials característiques no existeixi
en el mercat suficient nombre de proveïdors ad hoc, o que la despesa s’hagués
realitzat amb anterioritat a la firma d’aquest conveni. En aquest cas, s’haurà d’incloure
a la justificació un informe en què s’exposi els motius de la particularitat de la
contractació.
L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà amb criteris d’eficiència i
economia i, quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica mes avantatjosa,
caldrà justificar-ho expressament en una memòria.
No es podrà concertar l’execució total o parcial de les despeses subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui prèviament l’autorització de l’òrgan
competent de la Diputació de Girona.
D’acord al que s’estableix al paràgraf anterior, amb la signatura del present conveni
s’entén que la Diputació de Girona accepta la sol·licitud de contractació de les
empreses vinculades que es detallen a continuació:
- Cent un mil dinou, produccions i serveis tècnics, SL
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- Ubud Produccions, SL
- Nanouk films, SL
En cap cas, aquesta contractació podrà ser superior al 50 % del pressupost de
l’activitat.
La justificació de les despeses emeses a empreses vinculades, d’acord a l’art. 29.7.d)
de la Llei 38/2003, General de Subvencions ha d’anar acompanyada del
desglossament del detall que inclou cada una de les factures que acrediti que l’import
subvencionable no excedeix el cost incorregut per l’entitat vinculada.
Tampoc no 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.
En el cas de subcontractar per un import superior al 20 % de l’import de la subvenció,
es requerirà el beneficiari que signi per escrit el corresponent contracte, i l’òrgan
competent de la Diputació de Girona que n’aprovi l’autorització prèviament, d’acord a
l’article 29 de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions.
En el cas de subcontractació, no existirà cap vinculació entre la Diputació de Girona i
l’empresa subcontractada, sens perjudici del deure de col·laboració de l’empresa en
els termes que disposa l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Setè. Justificació de les subvencions
1. La justificació de les subvencions es realitzarà presentant el compte justificatiu
normalitzat i aportant un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent en el
Registre Oficial d’Auditors de Comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes. La presentació de la justificació es farà a la Diputació de
Girona i haurà de ser per l’import total d’ 1.937.918,00 € (un milió nou-cents trenta-set
mil nou-cents divuit euros), que correspon a les despeses relacionades a la sol·licitud
de subvenció.
2. El compte justificatiu normalitzat, acompanyat de la documentació següent:
Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
aquest conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. La
memòria haurà de fer constar per a cada una de les actuacions els tràmits i resultats
obtinguts, així com la forma de desenvolupament de l’activitat, amb expressa indicació
de les modificacions obtingudes en les actuacions previstes a la memòria artística.
Una memòria econòmica abreujada, justificativa del cost de les activitats realitzades,
que contindrà:
Una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor i del document, el
seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament.
La indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals o indirectes
incorporats a la relació de despeses esmentades en l’apartat anterior.
Una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.
Els tres pressupostos que en aplicació de l’article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, ha de sol·licitar el beneficiari, i l’escrit justificatiu
de l’elecció de l’oferta quan aquesta no recaigui en l’oferta econòmica més
avantatjosa. En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el
mercat suficient nombre de proveïdors ad hoc, o que la despesa s’hagués realitzat
amb anterioritat a la firma d’aquest conveni, un informe que en justifiqui la
contractació.
Una declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat beneficiària, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
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públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació).
El detall de les despeses emeses a empreses vinculades, que acrediti que l’import
subvencionable no excedeix el cost incorregut per l’entitat vinculada.
3. L’informe de l’auditor de comptes ha d’ajudar els òrgans concedents de les
subvencions en la tasca de comprovació de l’adequada justificació, en recollir aquells
fets o excepcions que puguin suposar un incompliment per part del beneficiari de la
normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció.
4. Les actuacions professionals de l’auditor de comptes estaran subjectes a 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 figura
com a annex a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.
5. Quan l’auditor de comptes sigui requerit per l’entitat beneficiària per a la revisió del
compte justificatiu, aquest encàrrec es formalitzarà en un contracte que es
formalitzarà entre l’auditor i l’entitat beneficiària. El cost dels treballs serà a càrrec de
l’entitat beneficiària, i fins a 1.000,00 €. es considerarà depesa subvencionable de
l’activitat subvencionada.
6. S’estableix com a data límit de justificació de les subvencions concedides el 28 de
febrer de 2019.
Vuitè. Pagament i reintegrament
1. En el termini d’un mes des de la signatura del present conveni, i un cop rebuda
l’acceptació de la subvenció, la Diputació de Girona efectuarà una bestreta de
pagament del 80 % de la subvenció concedida, que correspon a 200.000,00 €
(dos-cents mil euros). El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o
garantia.
El 20 % restant es pagarà un cop hagi justificat el beneficiari la realització de l’activitat
en els terminis previstos en el punt 7 del present conveni.
2. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció i del reintegrament
de la part anticipada en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d’alguna
de les causes previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
3. 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. En qualsevol cas, es reduirà l’import de la subvenció quan
els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva.
Novè. Control financer de les subvencions
1. La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en
aquest conveni correspondrà a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’efectuarà
de conformitat amb el que es preveu al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
2. El control financer es podrà estendre a les persones físiques o jurídiques a què es
trobi associat Bitò Produccions, SL, així com a qualsevol altra persona susceptible de
presentar un interès en la realització de les activitats subvencionades.
Desè. Difusió i publicitat
En els materials informatius i de difusió, així com en les accions de publicitat relatives
a l’objecte d’aquest conveni, s’haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la
Diputació de Girona, i s’haurà d’incorporar la imatge corporativa de l’administració.
Onzè. Comissió de Seguiment
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Per garantir el seguiment i avaluació del conveni i del seu objecte es crea una
comissió de seguiment formada per:
- Dos representants de la Diputació de Girona
- Dos representants de Bitò Produccions, SL
Dotzè. Infraccions i sancions administratives
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és l’establert al títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions
oportunes en matèria de règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El procediment s’adequarà a les previsions establertes en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i,
d’aplicació supletòria, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el
procediment sancionador en àmbits de competència de la Generalitat.
Tretzè. Clàusules de 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 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són,
entre d’altres, les següents:
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i
el compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici dels seus càrrecs.
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que els 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 del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la signatura fins al 28 de febrer
de 2019, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts
nascudes en aplicació de les seves previsions.
Quinzè. Extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts
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L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts
Les causes generals previstes a la legislació vigent
Setzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de
conformitat amb el previst a l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim
Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el Portal
de Transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i
mitjançant una referència en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). La Diputació
serà l’encarregada de la publicació del conveni en el BOP i en el DOGC, i de la seva
tramesa, si s’escau, al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.”

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS-CENTS CINQUANTA MIL
EUROS (250.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47923 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2018.

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del conveni
i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s’hagin pogut advertir.

Quart. Notificar aquest acord a Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947, amb
indicació dels recursos procedents.

21. JG970/000169/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Palafrugell per al finançament del 24è Festival de Jazz
Costa Brava (exp. 2018/6887)

L’Ajuntament de Palafrugell ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del Festival de Jazz de la Costa Brava i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2018/6887).

El Festival de Jazz de la Costa Brava té com a objectiu, fer arribar el jazz emergent
català al públic del municipi i la comarca, consolidar una programació musical amb
músics estrangers de gran nivell i fora de la temporada d’estiu, posicionat Palafrugell
com a nucli referencial de la comarca en la programació musical i cultural.

El Festival de Jazz de la Costa Brava s’ha anat consolidant com un dels
esdeveniments de tardor referents a les nostres comarques.

En aquest sentit, els objectius a acomplir es van consolidant any rere any:

- Fer arribar el jazz emergent català al públic de Palafrugell i comarca.
- Consolidar una programació musical amb músics estrangers de gran nivell a
Palafrugell i comarca.
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- Consolidar una programació musical fora de la temporalitat de l’estiu.
- Desestacionalitzar la temporada turística, programant durant un període
estacional en el qual encara es pot atreure públic de més enllà de les nostres
comarques.
- Posicionar Palafrugell com a nucli referencial de la comarca en la programació
musical i cultural.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Palafrugell, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Palafrugell, per al finançament del
Festival Jazz de la Costa Brava, 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

2018/6887 Ajuntament de
Palafrugell

P1712400I Festival Jazz de
la Costa Brava

Des de l’1 de
gener fins al 31
d’octubre de 2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

50.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 20 % 50.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS (10.000,00 €)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46224 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’activitat subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31
d’octubre de 2018.
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Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la Diputació de
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.

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

Setè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per
l’import de 10.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 20 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè
d’aquest acord.

Vuitè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Palafrugell ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 50.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació que ha de contenir la informació
següent:

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

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

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

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

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

drets estatutaris.
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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.

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

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

Tretzè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palafrugell.

22. JG970/000179/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà per al finançament del
Festival Internacional de Swing & Solo Jazz: Swim Out Costa Brava (exp.
2018/6977)

Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà, de Gualta, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament del Festival Internacional de Swing “Swim
Out Costa Brava” i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/6977).

El Festival Internacional “Swim Out Costa Brava” és un festival internacional de Swing
i Lindy Hop únic en tot l’estat espanyol i ja s’ha fet un lloc en el rànquing dels millors
festivals d’aquest àmbit en l’escena europea. Durant tres dies es realitzen classes
amb professors de gran renom internacional, festes amb reconeguts músics del
territori i competicions i exhibicions.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
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una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals. 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 Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà, de
Gualta, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà,
de Gualta, per al finançament del Festival Internacional “Swim Out Costa Brava”, 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

2018/6977 Windy Hoppers_As. De
Lindy Hop

G55160568 Festival
“Swim Out
Costa Brava”

De l’1 de gener
fins al 31
d’octubre de
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge
de
finançament

Import a
justificar

110.835,00 € 22.133,00 € 2.500,00 € 11,29 % 22.133,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS MIL CINC-CENTS ¡
EUROS (2.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48049 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 bandes de música, so i llum i
comunicació, que consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada
per sufragar despeses d’altra naturalesa.

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

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop 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 2.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 11,29 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 22.133,00 € corresponents a l’import de les despeses de
bandes de música, so i llum i comunicació, que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:

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

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

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió
pública del Festival Internacional “Swim Out Costa Brava”.

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 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 Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop 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.
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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.
Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop 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;
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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.

Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop 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.

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.
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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.

Qunizè. Notificar aquest acord a Windy Hoppers_Associació de Lindy Hop Empordà,
amb seu a Gualta.

23. JG970/000170/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar les renúncies de
subvencions presentades per diverses entitats i aprovar la concessió de
subvencions a diverses entitats (exp. 2018/358)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 5 de juny de 2018, va aprovar la
resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2018/358), en la qual,
entre d’altres, va concedir les subvencions següents:

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOS

T SOL·LICITA PUNTUACIÓ % SUBVENCI
Ó FINAL

2018/3314
Somfònics
, SL

B55075345

Troia, una
v e r i t a b l e
odissea!

50.000,00 € 25.000,00 € 18,50 0.339 8.465,70 €

2018/3227
Terranegra
Música

E55264766 Contraveu
5.500,00 € 1.300,00 € 13,00 0,238 500,00 €

2018/2054
Coral Veus
Alegres G17304528

Concert de
Glòria de
V i v a l d i
(vigilar que
hi ha
despesa de
l'OdG) 13.700,00 € 3.000,00 € 15 0,170 509,39 €

2018/3376

Associació
Arcovalen
o Cultura G67175836

C r u ï l l e s
Obertes 23.115,00 € 23.115,00 € 15 0,170 3.924,83 €

2018/3225

M ú s i c a
Antiga de
Girona G17654005

Concert a
l’Auditori de
G i r o n a
“Elias” 12.990,97 € 6.490,97 € 16 0,29 1.900,99 €

2018/3296

D a v i d
P l a n a s
Lladó 40322309C Hybris 9.000,00 € 2.000,00 € 14 0,25 512,52 €
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2018/3150

Black
Edge,
Cultura i
Oci G67137794

I Festival
l
Internaciona
l de
Literatura 35.865,00 € 19.895,00 € 21,50 0,27 5.411,56 €

TOTAL 21.224,99 €

D’acord al punt setè de les bases específiques, si algun beneficiari renunciés a la
subvenció, l’òrgan concedent podrà acordar la concessió de la subvenció al sol·licitant
o sol·licitants següents per ordre de puntuació sempre i quan amb la renúncia s’hagi
alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

Amb data 5 de juliol de 2018, Somfònics, S.L, amb NIF B55075345, ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 8.465,70 € concedida per la
Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament de la producció “Troia, una
veritable Odissea!”, en l’anualitat 2018, exp. 2018/3314. (Registre d’entrada:
1-2018-012249-2).

Amb data 4 de juliol de 2018, Terranegra Música, amb NIF E55264766, ha presentat
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 500,00 € concedida per la
Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del projecte “Contraveu”,
en l’anualitat 2018, exp. 2018/3227. (Registre d’entrada: 1-2018-012170-2).

Amb data 27 de juny de 2018, Coral Veus Alegres, amb NIF 40264386B, ha presentat
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 509,39 € concedida per la
Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del concert de la Glòria de
Vivaldi, en l’anualitat 2018, exp. 2018/2054. (Registre d’entrada: 1-2018-011710-2).

Amb data 28 de juny de 2018, l’Associació Arcovaleno Cultura, amb NIF G67175836,
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 3.924,83 €
concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del
projecte “Cruïlles Obertes” en l’anualitat 2018, exp. 2018/3376. (Registre d’entrada:
1-2018-011795-2).

Amb data 5 de juliol de 2018, l’Associació Música Antiga de Girona, amb NIF
G17654005, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
3.924,83 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2).

Amb data 6 de juliol de 2018, David Planas Lladó, amb NIF --- 309C, ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 512,52 € concedida per la
Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del projecte “Hybris”, en
l’anualitat 2018, exp. 2018/3296. (Registre d’entrada: 1-2018-012302-2).

Amb data 8 de juliol de 2018, Black Edge, cultura i oci, amb NIF G67137794, ha
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 5411,56 €
concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del
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Festival Internacional de Literatura, exp. 2018/3150. (Registre d’entrada:
1-2018-012387-2).

L’annex núm. IV de la resolució detallava la relació de peticionaris que no s’havien
pogut atendre per manca de consignació pressupostària.

D’acord a les bases especifiques, es podrien atendre les peticions que tenen major
puntuació d’aquesta relació, que són les que tenen entre 11,5 i 7,5 punts.
Concretament:

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSU

POST
SOL·LICI

TA LÍNIA
PUN
TUA
CIÓ

% SUBVENCIÓ
FINAL

2018/3373 Maria Figa --- 858C

Música en
femení. Trio
Andrée 9.150,00 € 8.650,00 € 1.2 11,5 0.13 1.126,03 €

2018/3331

A s s o c i a c i ó
de Música
Moderna de
Girona G55176630

A bit of
Broadway 28.185,58 € 7.475,58 € 3 11,5 0.17 1.573,60 €

2018/3259

F e d e r a c i ó
d’Ateneus de
Catalunya G58212903

1a Trobada
N a c i o n a l
d’Ateneus de
Catalunya 12.850,00 € 4.850,00 € 1.2 11 0.12 603,91 €

2018/3462

C e n t r e
Cultural de
Tor G17255407

A c t i v i t a t s
c u l t u r a l s
tradicionals del
poble de Tor 5.000,00 € 2.500,00 € 1.2 11 0.12 500 €

2018/3307

E s b a r t
J o a q u i m
Ruyra G17131400 Corre k toquen! 32.650,00 € 17.800,00 € 2.2 10,5 0.13 2.364,55 €

2018/3077

A s s o c i a c i ó
d’Amics de
les Arts
Audiovisuals
de la
Garrotxa G17892936

Projecte noves
cançons d’Olot 3.600,00 € 1.800,00 € 3 10 0.18 500,00 €

2018/3238
Orquestra de
Cadaqués B64094139

30è aniversari
de l’Orquestra
amb Maite
Martín_Festival
de Cadaqués 55.176,00 € 15.176,00 € 3 10 0.18 2.777,85 €

2018/3303
Ass. Artística
Las Lo Las G55067664 Fosques 26.687,85 € 3.900,00 € 3 10 0.18 713,86 €

2018/3311

E s b a r t
J o a q u i m
Ruyra G17131400 Tornem a casa! 20.500,00 € 11.500,00 € 3 9,5 0.17 1.999,74 €

2018/3350
Ass. Cultural
Cochlea G60215407

G a n t a
L a b o r a t o r i
S o n o r
Transfronterer 4.510,00 € 2.210,00 € 3 9,5 0.17 500,00 €

2018/3239
Ass. Amics
de la Cultura G17494956

P e s s e b r e
vivent de Sant
Martí de
Llémena 2.915,25 € 2.915,25 € 1.2 9 0.10 500,00 €

2018/3349

Agrupació de
Pessebristes
d’Olot i La
Garrotxa G55135867

P regó_Fes ta
del pessebre i
pessebrista 6.200,00 € 2.700,00 € 1.2 9 0.10 500,00 €

2018/3142 ADET_Agènc
i a
Desenvolupa

P1700068H Festival de
cançó popular
“D’arrel i amb

2.400,00 € 2.400,00 € 2.1 7,5 0.10 500,00 €
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m e n t
Econòmic i
Turístic de
l’Escala

salero”

2018/3363
M a r i a
Velasco ---- 374M

D o c u m e n t a l
“Diàlegs amb el
mar” 19.800,00 € 15.000,00 € 3 7,5 0.13 500,00 €

TOTAL 14.659, 54 €

El punt 5 de les bases específiques determina que la quantia de la subvenció no
podrà ser inferior a 500 €, per això quan s’aplica el percentatge si surt inferior s’ajusta
al topall mínim.

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

Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per:

- Somfònics, S.L, amb NIF B55075345, a la subvenció de 8.465,70 € concedida per la
Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament de la producció “Troia, una
veritable Odissea!”, en l’anualitat 2018, exp. 2018/3314. (Registre d’entrada:
1-2018-012249-2).

- Terranegra Música, amb NIF E55264766, a la subvenció de 500,00 € concedida per
la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del projecte “Contraveu”,
en l’anualitat 2018, exp. 2018/3227. (Registre d’entrada: 1-2018-012170-2).

- Coral Veus Alegres, amb NIF 40264386B, a la subvenció de 509,39 € concedida per
la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del concert de la Glòria
de Vivaldi, en l’anualitat 2018, exp. 2018/2054. (Registre d’entrada: 1-2018-011710-2).

- Associació Arcovaleno Cultura, amb NIF G67175836, a la subvenció de 3.924,83 €
concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del
projecte “Cruïlles Obertes” en l’anualitat 2018, exp. 2018/3376. (Registre d’entrada:
1-2018-011795-2).

- Associació Música Antiga de Girona, amb NIF G17654005, a la subvenció de
3.924,83 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2).

- David Planas Lladó, amb NIF --- 309C, a la subvenció de 512,52 € concedida per la
Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del projecte “Hybris”, en
l’anualitat 2018, exp. 2018/3296. (Registre d’entrada: 1-2018-012302-2).

- Black Edge, cultura i oci, amb NIF G67137794, a la subvenció de 5.411,56 €
concedida per la Junta de Govern del 5 de junt de 2018, per al finançament del I
Festival Internacional de Literatura, exp. 2018/3150 (Registre d’entrada:
1-2018-012387-2).
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Segon. Cancel·lar els documents comptables corresponents a les subvencions
concedides, descrites en el punt primer d’aquest acord, per l’import total de VINT-I-UN
MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOURANTA-NOU CÈNTIMS
(21.224,99 €).

Tercer. Redistribuir els crèdits pressupostaris de la convocatòria per a la creació de
públics per a la cultura en l’anualitat de 2018 per a poder atendre les noves peticions,
de la manera que es detalla tot seguit:

C O N S I G N A C I Ó
PRESSUPOSTÀRIA

CONCEPTE CRÈDIT
RESOLUCIÓ (€)

CRÈDIT FINAL (€) DIFERÈNCIA (€)

500/3340/46202 Ajuts a Ajuntaments Cooperació
Cultural

68.363,85€ 68.863,85 € + 500,00 €

500/3340/47902 Ajuts a Indústries Culturals 60.630,46€ 56.710,01 € - 3.920,45 €

500/3340/48000 Ajuts de Cooperació Cultural entitats
culturals

158.470,94€ 161.891,39 € + 3.420,45 €

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

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

IMPORT TOTAL: 300.000,00€ 300.000,00€ 0 €

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

Aplicació
pressupostària

Reajustament (en
€)

500/3340/46202 + 500,00 €
500/3340/47902 - 3.920,45 €
500/3340/48000 + 3.420,45 €
500/3340/44000 --
500/3340/46700 --
Total 0,00 €

Cinquè. 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.

Sisè. Concedir la subvenció a les següents entitats i disposar la despesa corresponent
per a cada una d’elles amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen a
continuació:

Aplicació Pressupostària
500/3340/46202: Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSU

POST
SOL·LICI

TA LÍNIA
PUN
TUA
CIÓ %

SUBVENCIÓ
FINAL

2018/3142

ADET_Agè
n cia
Desenvolup
a m e n t
Econòmic i
Turístic de
l’Escala P1700068H

Festival de
c a n ç ó
p o p u l a r
“D’arrel i
a m b
salero” 2.400,00 € 2.400,00 € 2.1 7.5 0.10 500,00 €
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Aplicació Pressupostària
500/3340/48000: Entitats sense ànim de lucre

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSU

POST
SOL·LICI

TA LÍNIA
PUN
TUA
CIÓ %

SUBVENCIÓ
FINAL

2018/3259

Federac ió
d’Ateneus
d e
Catalunya G58212903

1a Trobada
N a c i o n a l
d’Ateneus
d e
Catalunya 12.850,00 € 4.850,00 € 1.2 11 0.12 603,91 €

2018/3462

C e n t r e
Cultural de
Tor G17255407

A c t i v i t a t s
c u l t u r a l s
tradicionals
del poble
de Tor 5.000,00 € 2.500,00 € 1.25 11 0.12 500 €

2018/3331

Associació
de Música
M o d e r n a
de Girona G55176630

A bit of
Broadway 28.185,58 € 7.475,58 € 3 11.5 0.17 1.573,60 €

2018/3307

E s b a r t
J o a q u i m
Ruyra G17131400

Corre k
toquen! 32.650,00 € 17.800,00 € 2.2 10.5 0.13 2.364,55 €

2018/3077

Associació
d’Amics de
les Arts
Audiovisual
s de la
Garrotxa G17892936

P r o j e c t e
n o v e s
c a n ç o n s
d’Olot 3.600,00 € 1.800,00 € 3 10 0.18 500,00 €

2018/3303

A s s .
A r t í s t i c a
Las Lo Las G55067664 Fosques 26.687,85 € 3.900,00 € 3 10 0.18 713,86 €

2018/3311

E s b a r t
J o a q u i m
Ruyra G17131400

Tornem a
casa! 20.500,00 € 11.500,00 € 3 9.5 0.17 1.999,74 €

2018/3350

A s s .
C u l t u r a l
Cochlea G60215407

G a n t a
Laboratori
S o n o r
Transfronte
rer 4.510,00 € 2.210,00 € 3 9.5 0.17 500,00 €

2018/3349

Agrupac ió
d e
Pessebriste
s d’Olot i
La Garrotxa G17494956

Pregó_Fest
a del
pessebre i
pessebrista 6.200,00 € 2.700,00 € 1.2 9 0.10 500,00 €

2018/3239

Ass. Amics
de la
Cultura G55135867

P e s s e b r e
vivent de
Sant Martí
de Llémena 2.915,25 € 2.915,25 € 1.2 9 0.10 500,00 €

Aplicació Pressupostària
500/3340/47902: Empreses

NÚM. EXP. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSU
POST

SOL·LICI
TA LÍNIA

PUN
TUA
CIÓ %

SUBVENCIÓ
FINAL

2018/3373 Maria Figa ---- 858C

Música en
f e m e n í .
Trio Andrée 9.150,00 € 8.650,00 € 1.2 11,5 0.13 1.126,03 €

2018/3238

Orquestra
d e
Cadaqués B64094139

3 0 è
aniversar i
d e
l’Orquestra
amb Maite
Martín_Fes
tival de
Cadaqués 55.176,00 € 15.176,00 € 3 10 0.18 2.777,85 €

2018/3363 M a r i a
Velasco

---- 374M Documenta
l “Diàlegs

19.800,00 € 15.000,00 € 3 7.5 0.13 500,00 €
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amb el
mar”

TOTAL 14.659, 54 €

Setè. Notificar aquest acord a les entitats detallades en el punt primer i tercer.

24. JG970/000163/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
Pascual Arts Music, SLU, per al finançament del Festival Sons del Món
2018 (exp. 2018/6390)

L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del Festival Sons del Món 2018 i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/6390).

El festival té com a eix estratègic la promoció dels actius del territori de les comarques
gironines. Una de les seus del festival és la imponent plaça de la Basílica de Castelló
d’Empúries. La catedral del mar tal com s’anomena popularment. Aquest espai
patrimonial de primer ordre serveix de fons d’escenari del festival fent que tan artistes
com públic visquin uns concerts exclusius i molt ben valorats.

El Festival Son del Món manté l’aposta pel creixement amb la intenció d’esdevenir un
dels quatre festivals més importants de l’estiu a la Costa Brava. Enguany es presenta
una programació de set concerts.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, per al
finançament de l’organització del Festival Sons del Món 2018, que es detalla a
continuació:

Número Nom del beneficiari NIF del Objecte de la Període
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d'expedient
electrònic

beneficiari subvenció d’execució de
l’activitat

2018/6390 Pascual Arts
Music, SLU

B17887894 Festival Sons del
Món 2018

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

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

127.144,12 54.746,14 € 10.000,00 € 18,26 % 54.746,14 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47909 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 programació, publicitat i comunicació,
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 15 de
setembre de 2018.

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 10.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 18,26 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 54.746,14 € corresponents a l’import de les despeses de programació,
publicitat i comunicació, que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura;

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió
pública del Festival Sons del Món 2018.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de 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 Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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:
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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. Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qunizè. Notificar aquest acord a Pascual Arts Music, SLU, de Figueres.

25. JG970/000177/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Agrupació Coral de les Comarques Gironines per al finançament del
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projecte d'activitats i el funcionament de la programació anual (exp.
2018/6965)

L’Agrupació Coral de les comarques gironines, amb seu a Girona, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament del projecte d’activitats i funcionament de la
programació anual i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/6965).

L’Agrupació Coral de les comarques gironines, és l’encarregada de preparar,
coordinar i gestionar el programa d’activitats pròpies i col·lectives de prop d’un
centenar de cors de la demarcació de Girona, com ara, temporada de concerts,
mostres especialitzades, intercanvis, formació amb seminaris de tècnica vocal...i
altres.

L’interès de l’activitat i funcionament forma part de la missió i/o objectiu fonamental
que des de la seva creació té l’Agrupació Coral, aportant serveis musicals i
d’assessorament organitzatiu, impulsar a l’entorn del cant coral una activitat social que
engloba 3.500 cantaires i que té un impacte directa de prop de 10.000 persones.

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 les activitats de promoció de la música.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Agrupació Coral de les comarques gironines, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a l’Agrupació Coral de les comarques gironines, amb
seu a Girona, per al finançament del projecte d’activitats i funcionament de la
programació anual, 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

2018/6965 Agrupació Coral de
les comarques
gironines_Girona

G17773995 Activitats i
funcionament de
la programació
anual

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

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar
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43.500,00 € 43.500,00 € 40.000,00 € 91,95 % 43.500,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA MIL EUROS,
(40.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48023 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 de novembre de
2017 fins al 31 d’octubre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Agrupació Coral de les comarques gironines, 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 40.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 91,95 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
L’Agrupació Coral de les comarques gironines, ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 43.500,00 € 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. 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 programació de l’Agrupació Coral a les
comarques gironines.
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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. 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.

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

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

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

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

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

Desè. Obligacions del beneficiari. L’Agrupació Coral de les comarques gironines, 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.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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’Agrupació Coral de les comarques gironines, amb
seu a Girona.

26. JG970/000174/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus per al finançament del
8è Festival de Música Antiga dels Pirineus (exp. 2018/6918)

L’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, amb seu a Barcelona, ha
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 8è Festival de Música
Antiga dels Pirineus 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/6918).

El Festival de Música Antiga dels Pirineus és el major del seu gènere a Europa. Va
néixer el 2011 com a projecte conjunt de diversos municipis per aprofitar el seu
immens patrimoni arquitectònic i fer arribar la música de qualitat a racons aïllats a la
muntanya, amb poques possibilitats d’accedir a propostes culturals. Enguany és la
seva 8ena edició i hi participen 37 municipis, 10 comarques i 3 estats (Catalunya,
França i Andorra) i vetlla per augmentar l‘oferta als músics professionals del nostre
país.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural,  la Junta de Govern,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus
per al finançament de l’organització del Festival de Música Antiga dels Pirineus 2018,
que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2018/6918 Associació Festival
de Música Antiga
dels Pirineus_La
Seu d’Urgell

G25720038 8è Festival de
Música Antiga
dels Pirineus

Des de l’1 de
gener fins al 31
d’octubre de 2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

81.306,26 € 81.306,26 € 24.000,00 € 29,51 % 81.306,26 € €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-QUATRE MIL EUROS,
(24.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48019 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

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

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

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus 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 24.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 29,51 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
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L’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 81.306,26 € corresponents a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent:

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

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

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió
pública del Festival de Música Antiga dels Pirineus.

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus 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
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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 Festival de Música Antiga dels Pirineus,
amb seu a Barcelona.

27. JG970/000166/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Puigcerdà per al finançament del Festival de Música de la
Cerdanya (exp. 2018/6857)

L’Ajuntament de Puigcerdà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del Festival de Música de la Cerdanya i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2018/6857).

Des de l’any passat, 2017, i de manera conjunta entre els ajuntaments de Llívia i
Puigcerdà, s’ha reimpulsat el Festival, que en els últims anys havia perdut públic,
reorientant-lo, prioritzant la música clàssica simfònica per davant de la música
clàssica de petit format (ja que a la comarca hi ha força oferta d’aquest darrer
gènere), obrir-se i crear nous públics, aixoplugar altres tipus de músiques i estils i
coorganitzar-lo conjuntament entre dos municipis de la Cerdanya (Llívia i Puigcerdà)
Enguany es vol donar continuïtat al nou concepte de Festival, un Festival molt més
ampli que no només inclogui la música clàssica, sinó també el jazz, i la música fusió
pop-rock catalana, la música folk, el gospel i espirituals negres, el cant coral, la
música a capella, etc. En definitiva un festival eclèctic i amb una oferta molt diversa
des del punt de vista musical. L’objectiu és que el Festival de Música de Cerdanya
sigui un referent a tota la comarca, la demarcació de Girona, el Pirineu i Catalunya.

Recentment el festival ha passat a tenir dues seus, i per això el nom de Festival de
Música de Cerdanya.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Puigcerdà, 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
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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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà, per al finançament del
Festival de Música de La Cerdanya, 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

2018/6857 Ajuntament de
Puigcerdà

P1715000D Festival de Música
de La Cerdanya

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

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

65.007,50 € 65.007,50 € 20.000,00 € 30,76 % 65.007,50 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS (20.000,00
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46231 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener i fins al 15
d’octubre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Puigcerdà,
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 20.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 30,76 %,
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 Puigcerdà ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 65.007,50 € corresponents a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació que ha de contenir la informació
següent:

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

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

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

28. JG970/000172/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la renúncia de l'Associació
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Internacional de Curtmetratges de La Bisbal de la subvenció nominativa
per al Festival de Curtmetratges (exp. 2018/6858)

En el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de l’Ass. Festival Internacional Curtmetratges de
la Bisbal, pel Festival Internacional de Curtmetratges de l’anualitat 2018.

Amb data de 7 de juliol de 2018 l’Ass. Festival Internacional Curtmetratges de la
Bisbal ha presentat una sol·licitud de renúncia de l’esmentada subvenció (registre
d’entrada: 1-2018-012384-2). En l’escrit de renúncia exposen que aquest festival ja no
es durà a terme.

Atès allò que disposen. els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 119.3 i
128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.

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

Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ass. Festival Internacional
Curtmetratges de la Bisbal, amb NIF G55262430, de la subvenció nominativa prevista
en el pressupost del 2018, per un import de 3.000,00 € (exp. 2018/6858).

Segon. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció nominativa,
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de TRES MIL EUROS (3.000,00
€).

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ass. Festival Internacional Curtmetratges de la
Bisbal.

29. JG970/000167/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la resolució de la
convocatòria per al finançament de la programació estable professional
dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques
de Girona (2018/3926)

Vistes les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al
finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i
musicals multifuncionals de les comarques de Girona, aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en la sessió de 20 de març de 2018, publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) número 60, de 26 de març de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data de 3 de maig de 2018,
publicada al BOPG número 93, de 15 de maig de 2018 i publicada a través de la
BDNS, núm. 4291.
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Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Qualificadora ha
elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds presentades, les
puntuacions obtingudes i els crèdits pressupostaris previstos.

Vist el punt 2 de les bases específiques reguladores per a la concessió de
subvencions per al finançament de la programació estable professional dels
equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona la Junta
de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a l’aprovació de la
concessió de les subvencions.

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

Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents:

NÚMERO
D’EXPEDIENT

AJUNTAMENT
NIF PRESSUPOS

T

IMPORT
SOL·LICITA

T
PUNTUACI

Ó
SUBVENCIÓ

FINAL

2018/6313 Girona P1708500B 364.574,39 6.000,00 10 5.500,00 €

2018/6315 ICCO_Olot P1700038A 224.000,00 6.000,00 10 5.500,00 €

2018/6347 Figueres P1707200J 328.000,00 6.000,00 9 4.000,00 €

Segon. Disposar la despesa total, de 15.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 500/3340/46233 del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de
Girona.

Tercer. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds
següents:

NÚMERO
D’EXPEDIENT AJUNTAMENT NIF MOTIVACIÓ

2018/6317 Cassà de la Selva

P1704900H
Incompliment de la condició del punt 4 de les bases
específiques segons el qual els destinataris de la
subvenció han de ser els ajuntaments titulars d’
equipaments escènics i musicals locals multifuncionals
(E3)

2018/6327 Palamós P1712500F

Incompliment de la condició del punt 4 de les bases
específiques segons el qual els destinataris de la
subvenció han de ser els ajuntaments titulars d’
equipaments escènics i musicals locals multifuncionals
(E3)

Quart. Acceptació de la subvenció. D’acord a l’article 21.4 de l’Ordenança General de
subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari
l’acceptació expressa de la subvenció en el termini d’un mes, a comptar des de la
notificació d’aquest acord.
Cinquè. Règim de justificació. Els beneficiaris hauran de presentar la justificació del
pressupost total de l’activitat via telemàtica (EACAT) mitjançant el model de compte
justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat) , acompanyat de la documentació següent:
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1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides,
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada.
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors
corresponents.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de
desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 13a (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

Sisè. Pagament de la subvenció. Es pagarà un 50 % de la subvenció en concepte de
bestreta una vegada acceptada explícitament la subvenció, previ informe favorable de
la persona responsable del centre gestor. L’import restant de la subvenció s’abonarà
un cop presentat el compte justificatiu o els estats comptables, previ informe favorable
de la persona responsable del centre gestor.

Setè. Termini de justificació. Establir com a data límit del termini de justificació de la
subvenció concedida el 15 de novembre de 2018. No es concediran ampliacions del
termini d’execució ni de justificació.

Vuitè. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions d’aquest acord no podran
demanar la modificació del pressupost ni del percentatge de finançament, ni sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció.

Novè. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Onzè. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten en el punt primer i
tercer d’aquest acord.

30. JG970/000160/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la convocatòria anticipada
del VI Concurs dels programes pedagògics i divulgatius Això Pinta Bé, de
la Diputació de Girona - curs 2018-2019 (exp. 2018/6731)

La Junta de Govern acorda que la proposta quedi sobre la taula per a un
millor estudi.

31. JG970/000168/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Llívia per al finançament del Festival de Música de La
Cerdanya (exp. 2018/6895)
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L’Ajuntament de Llívia ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
Festival de Música de la Cerdanya i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/6895).

Des de l’any passat, 2017, i de manera conjunta entre els ajuntaments de Llívia i
Puigcerdà, s’ha reimpulsat el Festival, que en els últims anys havia perdut públic,
reorientant-lo, prioritzant la música clàssica simfònica per davant de la música
clàssica de petit format (ja que a la comarca hi ha força oferta d’aquest darrer
gènere), obrir-se i crear nous públics, aixoplugar altres tipus de músiques i estils i
coorganitzar-lo conjuntament entre dos municipis de la Cerdanya (Llívia i Puigcerdà)
Enguany es vol donar continuïtat al nou concepte de Festival, un Festival molt més
ampli que no només inclogui la música clàssica, sinó també el jazz, i la música fusió
pop-rock catalana, la música folk, el gospel i espirituals negres, el cant coral, la
música a capella, etc. En definitiva un festival eclèctic i amb una oferta molt diversa
des del punt de vista musical. L’objectiu és que el Festival de Música de Cerdanya
sigui un referent a tota la comarca, la demarcació de Girona, el Pirineu i Catalunya.

Recentment el festival ha passat a tenir dues seus, i per això el nom de Festival de
Música de Cerdanya.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Llívia, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Llívia, per al finançament del Festival
de Música de La Cerdanya, 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

2018/6895 Ajuntament de
Llívia

P1710100G Festival de
Música de La
Cerdanya

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

Cost total de
l'objecte

Cost de les
despeses

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar
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subvencionat subvencionables
91.011,38 € 91.011,38 € 20.000,00 € 21,97 % 91.011,38 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS (20.000,00
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46232 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 15
d’octubre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Ajuntament de Llívia, 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 20.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 21,97 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest
acord.

Setè. Règim de justificació. L’Ajuntament de Llívia ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 91.011,38 € corresponents a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació que ha de contenir la informació
següent:

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

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
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s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2018.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Ajuntament de Llívia presenti la documentació justificativa es procedirà
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.

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

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

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

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

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

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

32. JG970/000184/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar el recurs de reposició de
la denegació d'una subvenció de Júlia Rubio_Art entre llunes i volcans per
a la creació de públics per a la cultura (exp. 2018/3461)

Amb data 18 de juliol de 2018, registre d’entrada 1-2018-012923-2, Júlia Rubio ha
presentat un recurs contra la resolució de la Junta de Govern de 5 de juny de 2018 de
la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura. (exp.
2018/358).

Júlia Rubio va entrar una sol·licitud de subvenció per a activitats culturals (línia 2.2 de
la convocatòria) per al finançament de la proposta Art entre Llunes i Volcans_Land Art
de la Terra (exp. 2018/3461).

En el punt 7 de les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la
creació de públics per a la cultura, publicades definitivament en el BOP núm. 54 de 17
de març de 2017, s’especifica el procediment d’avaluació de les sol·licituds i de
concessió de les subvencions.
Concretament, estableix que “l’examen i la valoració de les peticions corresponen a la
Comissió Avaluadora, la qual d’acord amb els criteris fixats a l’annex per a cada
sublínia, ha d’examinar les sol·licituds i estendre una acta amb la proposta de
puntuació i de resolució, així com de la puntuació a partir de la qual s’atendran les
sol·licituds”.

Les puntuacions de la línia 2.2 de festivals culturals tenen els criteris següents:
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CRITERIS PUNTS MÀXIMS

48
Qualitat i interès de la programació artística 10

Singularitat de la programació en el territori 3

Projecció nacional i internacional 2

Localització i contribució a la dinamització del territori,
capacitat de coordinació amb agents del territori i foment
del desenvolupament local

3

Valoració del pressupost (fins a 5 punts)

̶ Activitats que comptin amb ajudes d’altres
administracions públiques

2

̶ Activitats que comptin amb patrocinis o mecenatges,
degudament justificat en el projecte (fins a 3 punts)

§ Patrocini en espècie 1
§ Patrocini econòmic

o Fins al 5 % del pressupost global 1
o Superior al 5 i fins al 10 % del pressupost
global

1,5

o Superior al 10 % del pressupost global 2

Consolidació del Festival (fins a 5 punts):

̶ 1a edició 1

̶ 2a edició 2

̶ de 3 a 5 edicions 3
̶    més de 5 edicions 5
Qualitat del pla de comunicació (fins a 5 punts)

- Estratègies de públics definides 3
- Ús de les noves tecnologies 2
Sistemes d’avaluació dels resultats del Festival 2
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Accions per atraure nous segments de població i
fomentar nous públics en la cultura (població nouvinguda;
activitats d’integració a la comunitat; joves; tercera edat;
col·lectius en risc d’exclusió social o cultural, etc.).

10

Festivals que formin part del Club Cultura del Patronat de
Turisme, dins de la marca CBGI Festivals

3

La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, que es calcularà proposant una
subvenció base X % de l’import sol·licitat per a tots els subvencionats, amb un
increment del percentatge relacionat amb els punts de cada sol·licitud. Els decimals
s’arrodoniran a l’enter superior. També inclourà la relació dels sol·licitants exclosos,
amb indicació de la causa d’exclusió.”

La Junta de Govern de 5 de juny de 2018 va resoldre que la sol·licitud de Júlia Rubio i
Dolors Picart, amb DNI ---- 778T, quedava exclosa de la convocatòria per no
tractar-se d’un festival.

En el recurs de reposició Júlia Rubio manifesta el seu desacord en relació amb la
resolució i sol·licita una revisió de la mateixa. Al·leguen que es tracta d’una acció de
més de tres dies i que entre dins dels paràmetres que defineixen un festival i, en
particular, el que correspon a la convocatòria.

Les bases reguladores de subvencions per a la creació de públics per a la cultura
concreten que s’entendrà per festival cultural sempre i quan tingui un mínim de quatre
dies d’activitat pública i que corresponguin a un mateix cicle.

En aquest context, les sol·licitants argumenten que es tracta d’una acció de més de
quatre dies, concretament:

- Divendres 3 d’agost: presentació del projecte i xerrada col·loqui.
- Dissabte 4 d’agost: inauguració i performance.
- Fins al 16 de setembre: exposició.

A la sol·licitud de subvenció es va explicar el projecte de l’activitat i es va descriure
com: “al llarg de quatre mesos es desenvolupen tallers i activitats on l’ésser humà – la
terra i la naturalesa són els eixos inspiradors que generen obres i instal·lacions
artístiques, que interactuen amb el propi entorn natural amb l’objectiu de produir
sensacions i emocions plàstiques, motivar l’observació de la natura, generar
consciència, valoració, respecte i estimació”.

La comissió qualificadora va entendre que el projecte que es presentava corresponia
a una activitat cultural de llarga durada que culminava amb l’exposició i mostra dels
treballs artístics i no a un festival cultural.

Vistos els antecedents, la decisió de la comissió qualificadora, que és a qui correspon
valorar i interpretar les sol·licituds rebudes en el marc de les bases reguladores, és la
que es reflecteix a la proposta i resolució d’acord de la Junta de Govern, i, per tant, és
clara i argumentada en base als criteris fixats.
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Per tot el que s’ha exposat, i vist l’informe 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. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per Júlia Rubio, amb
NIF ---- 778T, contra l’acord de resolució de la Junta de Govern de 5 de juny de 2018,
de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura. (exp.
2018/3461).

Segon. Notificar aquesta resolució a Júlia Rubio, fent avinent que contra la
desestimació d’aquest recurs es podrà interposar un recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de Girona en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

33. JG970/000183/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa al
Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la UdG per al finançament de
les activitats culturals (exp. 2018/6663)

El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de les activitats del 2018 i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/6663).

El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG disposa cada any en el seu
pressupost d’una partida destinada a ajuts orientats a la promoció de l’activitat
universitària, els premis pels projectes final de carrera i cicles de conferències.

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 centres d’estudis superiors.
L’objectiu principal d’aquesta línia és fomentar l’accés al coneixement i a la formació
professional superior a les comarques de Girona.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció al Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG,
per al finançament de l’activitat del 2018, que es detalla a continuació:
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Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2018/6663 Patronat de l’Escola
Politècnica Superior
de la UdG

G17241506 Activitats
culturals

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

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

315.646,87 € 30.100,00 € 28.500,00 € 94,68 % 30.100,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS
EUROS (28.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48006 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, concretament a les que corresponen al Cicle de
conferències, les activitats de Promoció de l’Activitat Universitària i la 23a Edició dels
Premis PFC, 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
d’octubre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que el Patronat de l’Escola
Politècnica Superior de la UdG, 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 28.500,00 €, que representa un percentatge de finançament del 94,68 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest
acord.

Setè. Règim de justificació. El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG ha
de justificar la subvenció concedida, per l’import de 30.100,00 € corresponents a les
despeses de Cicle de conferències, les activitats de Promoció de l’Activitat
Universitària i la 23a Edició dels Premis PFC, que consten en el pressupost de la
sol·licitud, 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;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats subvencionades.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

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

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

Tan bon punt el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG 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:
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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. El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la
UdG, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la
UdG.

34. JG970/000161/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
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RGB Music, SL, per al finançament del Festival de Música de Begur (exp.
2018/6682)

L’Entitat RGB Music SL, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del 41è Festival de Música de Begur i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/6682).

El Festival de Música de Begur és un dels festivals més antics de la Costa Brava.
Ofereix una gran diversitat d’estils, que va des del jazz o la música clàssica passant
pel flamenc, pop o els ritmes ètnics. Enguany ha apostat per un compromís
comunicatiu més gran que l’apropa a la marca “Costa Brava Girona Music Festivals”.
L’objectiu d’aquesta nova edició és consolidar els espais d’exhibició que s’han anat
obrint per al festival, incorporant enguany també Sa Tuna, i seguir reflectint
l’eclecticisme artístic i cultural de Begur.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de Subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’entitat RGB Music, SL, per al finançament de
l’organització del Festival de Música de Begur, 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

2018/6682 RGB Music, SL, de
Girona

B17541509 Festival
de Música de
Begur

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

61.905,00 € 38.481,47 € 3.500,00 € 9,09 % 38.481,47 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL CINC-CENTS
EUROS, (3.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47916 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2018.
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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 programació, promoció i publicitat, que
consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar
despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del dia 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’entitat RGB Music, SL, accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 3.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 9,09 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
L’entitat RGB Music, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
38.481,47 € corresponents a l’import de les despeses de programació, promoció i
publicitat, que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació
següent:

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

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

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió
pública del Festival de Música de Begur 2018.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a l’entitat RGB Music SL, amb seu a Girona.

35. JG970/000180/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Monuments (018): Aprovar un conveni econòmic bianual per a
intervencions arqueològiques al Pla de Girona -projecte Gerunda
2018-2019 (exp. 2018/3219)

Des fa anys la Diputació de Girona ha col·laborat amb la Universitat de Girona i els
ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis en la recuperació del seu
patrimoni històric i arqueològic. Tot aquest conjunt d’actuacions han permès posar en
valor nombrosos jaciments arqueològics, alhora que han aportat un enorme volum de
coneixements sobre el passat d’aquest territori.

És en aquest context que, des de fa algun temps, s’ha endegat un programa
d’intervencions arqueològiques sistemàtiques a la zona del Pla de l’Horta, de Sarrià de
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Ter, i a la muntanya de Sant Julià de Ramis, de població homònima, que han permès
tenir un millor coneixement de la zona a l’època romana conformava el municipi romà
de Gerunda. Aquest programa ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona i
s’ha materialitzat a través de diversos convenis econòmics. De fet, l’actual vindrà a
perllongar un d’anterior, vigent durant el bienni 2016-2017, que tenia la mateixa
finalitat.

En concret, la Universitat de Girona ha presentat una proposta de calendari i execució
d’excavacions arqueològiques en aquests dos jaciments.

La Diputació de Girona està interessada a col·laborar amb aquesta institució i els
ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis per tal d’assegurar la realització
de la tasca projectada i, en conseqüència, han acordat la renovació del conveni per al
finançament del projecte d’intervenció arqueològica a diversos jaciments arqueològics
d’època romana al Pla de Girona.

Vist l’informe del cap de Monuments, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona, la
Universitat de Girona i els Ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis, per al
finançament del projecte d’actuació arqueològica a diversos indrets del Pla de Girona,
el text del qual es transcriu literalment tot seguit:

“Conveni de col·laboració científica entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sant
Julià de Ramis, l’Ajuntament de Sarrià de Ter i la Universitat de Girona per al
finançament del Projecte d’Intervenció Arqueològica al Territori de l’antiga Gerunda.
Entitats que hi intervenen. D’una part, el president de la Diputació de Girona,...........,
facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern del ....................... i assistit
pel secretari general de la corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a
fedatari públic. D’una altra, l’alcalde president de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis,
Marc Puigtió Rebollo, facultat per a aquest acte per acord del Ple del 14 de maig de
2018. D’una altra, l’alcalde president de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, Narcís Fajula i
Aulet. I de l’altra, Joaquim Salvi Mas, Rector Magnífic, que actua en nom i
representació d’aquesta Universitat, en virtut de l’acord del Consell de Ministres de 22
de desembre de 2017 i de la publicació d’aquest acord en el BOE núm. 316 i el DOGC
núm. 7525, ambdós de 29 de desembre de 2017, de nomenament del rector de la
Universitat de Girona, i de conformitat amb el que s’estableix als articles 93 i 97 dels
Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per acord GOV/94/2011 de 7 de juny
(DOGC núm. 5897 de 9 de juny de 2011). Antecedents i motivació. El patrimoni
cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una
col·lectivitat local. Els béns que l’integren constitueixen una herència insubstituïble,
que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la
conservació, l’acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni
cultural són algunes de les obligacions fonamentals dels poders públics (Llei del
patrimoni cultural català). I La Universitat de Girona té un lligam històric i de lleialtat
institucional amb la Diputació de Girona, que li ha donat suport al llarg dels anys.
Alhora, les corporacions locals de les comarques gironines mantenen estrets vincles
de col·laboració fruit de la conjunció d’interessos en benefici del desenvolupament
local. II El Grup de Recerca d’Arqueologia, Prehistòria i Patrimoni de la Universitat de
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Girona (GRHCS083) actualment desenvolupa un projecte concedit pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat titulat «Ager Mutabilis. La explotación del territorio de
Emporiae y Gerunda durante la República y el Alto Imperio romano
(HAR2016-75466-P)». III Aquest equip de recerca ha estat recentment distingit per
l’Agència de Gestió dels Ajuts Universitaris i de Recerca amb el reconeixement de
Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017SGR-1688
2017-2018), fet que certifica la seva competència i qualitat en els àmbits de la recerca
arqueològica i la transferència científica. IV La Universitat de Girona, amb el NIF
Q6750002E, ha sol·licitat a la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sant Julià de
Ramis i l’Ajuntament de Sarrià de Ter la renovació d’un conveni de col·laboració
interadministrativa per afermar la gestió i el finançament de la recerca i la difusió en el
marc del Projecte d’Intervenció Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda.
L’interès se centra en l’oportunitat de dur a terme una actuació en el patrimoni
arqueològic de caràcter integral, que permeti promoure’l com a element d’identitat
territorial, de cohesió social i de promoció cultural i econòmica. V La Universitat de
Girona formalitza aquesta modalitat de transferència de coneixement a l’empara dels
articles 68 i 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i de
l’article 27 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. VI
L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i l’Ajuntament de Sarrià de Ter fonamenten la
seva participació en el projecte que impulsa la Universitat de Girona en l’exercici de
les seves competències i la col·laboració prevista per l’article 3 de la Llei 9/1993, de
30 de setembre, del patrimoni cultural català. VII La Diputació de Girona, d’acord amb
les seves competències per a la prestació d’assistència i cooperació als municipis,
participa en el foment dels interessos del territori, mitjançant aportacions econòmiques
que permetin assolir la finalitat d’interès públic desitjada, segons el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya. En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als
següents: Pactes. Primer. Objecte. L’objectiu d’aquest conveni és regular i renovar la
col·laboració entre la Universitat de Girona, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de
Sant Julià de Ramis i l’Ajuntament de Sarrià de Ter perquè continuï el Projecte
d’Intervenció Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda, redactat pel Dr. Josep
Burch i Rius i pel Dr. Josep M. Nolla Brufau, del Grup de Recerca d’Arqueologia,
Prehistòria i Patrimoni de la Universitat de Girona, durant la vigència del conveni.
També és objecte d’aquest conveni regular les aportacions econòmiques i
subvencions que duran a terme les parts, així com regular les condicions de
l’atorgament i les obligacions del beneficiari i de les parts. Segon. Obligacions de la
Universitat de Girona. La Universitat de Girona es compromet a dur a terme el
Projecte d’Intervenció Arqueològica en el Territori de l’antiga Gerunda durant la
vigència del conveni. L’execució del projecte comporta, per part de la Universitat de
Girona, assumir el següent: a) La Universitat de Girona, mitjançant el seu Grup de
Recerca d’Arqueologia, Prehistòria i Patrimoni, adscrit a l’Institut de Recerca Històrica
i sota la direcció dels professors Josep M. Nolla Brufau i Josep Burch i Rius, serà la
responsable de la direcció científica del projecte. b) Els alumnes de grau participants
en la intervenció estaran coberts per l’assegurança escolar o voluntària que la
Universitat de Girona subscriu de manera automàtica quan es matriculen. Els majors
de 28 anys hauran de posseir l’assegurança voluntària. c) L’execució de totes les
activitats corresponents, detallades en el projecte annexat. Tercer. Finançament del
projecte. L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, l’Ajuntament de Sarrià de Ter i la
Diputació de Girona efectuaran les aportacions que es detallen tot seguit en concepte
de subvencions, i es preveu un cofinançament per part de la Universitat del 25 %, que
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pot procedir d’aportacions de la mateixa UdG o bé d’ingressos o de subvencions
d’altres fonts, però sempre s’hauran de comunicar, tal com detalla el punt 9 c d’aquest
conveni:

Entitat Import %
Diputació de Girona 40.000,00 € 50 %
Universitat de Girona 20.000,00 € 25 %
Aj. de Sant Julià de Ramis 10.000,00 € 12,5 %
Aj. de Sarrià de Ter 10.000,00 € 12,5 %
Total 80.000,00 € 100 %

Les subvencions s’hauran de finançar amb càrrec als pressupostos corresponents,
segons el detall següent:

Entitat Aplicació 2018 2019
Diputació de Girona 505/3360/78000 20.000,00 € 20.000,00 €
Aj. de Sant Julià de Ramis 01/336/22610 5.000,00 € 5.000,00 €
Aj. de Sarrià de Ter 330/22606 5.000,00 € 5.000,00 €
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Quart. Despeses subvencionables i període d’execució. El pressupost de les
despeses previstes per dur a terme el Projecte d’Intervenció Arqueològica en el
Territori de l’Antiga Gerunda és de 80.000,00 €, segons el detall de depeses que
figura en l’annex d’aquest document. Es consideren despeses subvencionables les
despeses corrents que es detallen en el pressupost esmentat, a excepció de: Les
despeses indirectes, que se subvencionaran fins al màxim del 15 % previst en el
pressupost. Les despeses del pressupost relatives a sous del personal de la UdG
corresponents a tasques realitzades per aquest projecte i les despeses indirectes
quan la suma d’aquestes superi el 25 % del cost del projecte. Aquests dos conceptes
hauran de ser finançats per la Universitat de Girona. De les desviacions que s’hagin
produït se’n deixarà constància en la memòria final justificativa. El període d’execució
de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i finalitza el 31 d’octubre
del 2019. Es consideren despeses efectuades les que s’hagin produït durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el
període de la justificació. S’autoritza el beneficiari a concertar l’execució total o parcial
de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat. En
aquest cas, seran subvencionables només els costos en què aquestes hagin
concorregut, els quals s’hauran de justificar en els mateixos termes que afecten al
beneficiari. Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que la Universitat de
Girona accepta les subvencions, així com les condicions generals i específiques
fixades, amb la signatura d’aquest conveni. Sisè. Termini i règim de justificació. Pel
que fa a la subvenció de la Diputació de Girona: Es preveu una justificació parcial dins
de l’exercici del 2018 i una de total dins de l’exercici del 2019. Les dates límit de
justificació són les següents: Justificació parcial: 30 de novembre de 2018. Justificació
final: 30 de novembre de 2019. En cas que no es pugui justificar la subvenció dins
d’aquestes dates es podrà sol·licitar una pròrroga, abans que acabi el termini fixat, per
un termini màxim de 15 dies. El beneficiari ha de justificar la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, corresponent a l’import de les despeses que consten en el
pressupost annex, 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 vintè
d’aquesta resolució. e) Un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual
utilitzada en la difusió pública del Projecte d’Intervenció Arqueològica en el Territori de
l’Antiga Gerunda. La documentació dels apartats c, d i e sols caldrà presentar-la en el
moment de la justificació final. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que
es preveu, 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 la totalitat dels ingressos obtinguts
per al finançament del projecte superin la despesa efectiva. El centre gestor revisarà
la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències, haurà de requerir el
beneficiari perquè dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé perquè presenti
les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fa, es
considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que
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s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions. No justificar
la inversió dins del termini i amb les condicions assenyalades motivarà l’anul·lació
d’ofici de la subvenció pendent. Pel que fa a les subvencions dels ajuntaments de
Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis: El beneficiari ha de justificar la realització efectiva
de l’objecte de la subvenció, corresponent a l’import de les despeses que consten en
el pressupost annex, mitjançant la presentació, als registres generals dels organismes
esmentats, 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 vintè d’aquest conveni. e) Un exemplar de tota la producció
gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió pública del Projecte d’Intervenció
Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda. Setè. 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 i els ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant
Julià de Ramis en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
Vuitè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació dels comptes justificatius corresponents. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de les
subvencions es farà mitjançant una transferència bancària, a favor de la Universitat de
Girona, al compte núm. ES93 0081 7023 6600 0112 3623 del Banc de Sabadell.
Novè. Altres obligacions del beneficiari. Alhora, 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, els ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de
Ramis, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa aplicable. c) Notificar a la resta de signants els ajuts obtinguts o demanats
a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals,
amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. d) Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. e)Reintegrar els fons
rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. f) Altres obligacions
previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. Desè.
Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions
objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran
d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. Onzè. Modificació de les subvencions. 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 atenir-se al que disposa
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, les ordenances que
tinguin aprovades els ajuntaments signants i la normativa concordant. Dotzè.
Invalidesa, revocació i reintegrament. Si es dona el 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
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aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de
subvencions. Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona i els ajuntaments de
Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis de tenen la facultat de verificar pels mitjans que
estimin 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 dugui a terme la Intervenció corresponent, 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. Principis ètics i regles de conducta. El
beneficiari 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. L’incompliment dels principis i les 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. Quinzè. Obligacions dels ajuntaments de Sant Julià de Ramis i
Sarrià de Ter. Els ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter tindran les
obligacions següents: a) Tenir cura de l’existència i el manteniment de les mesures de
seguretat escaients, tals com la senyalització oportuna o el tancament d’accessos a
les zones excavades. b) Vetllar pel manteniment correcte dels jaciments arqueològics
excavats. c) Executar totes les activitats que consten en el projecte annexat. d)
Abonar l’import de la subvenció un cop estigui justificada degudament. Setzè.
Obligacions de la Diputació de Girona. La Diputació de Girona tindrà les obligacions
següents: a) Aportar la redacció d’aquells projectes d’adequació/museïtzació que
puguin ser necessaris en funció de les noves troballes fetes als jaciments. Aquesta
acció es durà a terme des del Servei de Monuments de la Diputació de Girona i sota la
direcció de l’arquitecte Lluís Bayona i Prats, cap del Servei. b) Abonar l’import de la
subvenció un cop justificada degudament. Dissetè. Comissió de Seguiment. Es crea la
Comissió de Seguiment d’aquest conveni, en la qual s’han d’integrar representants de
la Diputació de Girona, dels ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter i de la
Universitat de Girona. Formen part de la Comissió de Seguiment prevista en l’article
anterior les persones següents: a) Per la Diputació de Girona: El diputat de l’Àrea de
Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social i/o les persones en qui delegui. b) Per
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis: L’alcalde i/o les persones en qui delegui. c) Per
l’Ajuntament de Sarrià de Ter: L’alcalde i/o les persones en qui delegui. d) Per la
Universitat de Girona: El rector i/o les persones en qui delegui. Divuitè. Funcions de la
Comissió de Seguiment. Corresponen a la Comissió de Seguiment les funcions
següents: a) Fer el seguiment i la valoració de l’execució del Projecte d’Intervenció
Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda. b) Fer la valoració del compliment
d’aquest conveni en qualsevol diferència sorgida entre les parts. A falta de qualsevol
regulació, s’aplicarà el que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix per als òrgans col·legiats. Dinovè. Seguiment de la gestió i
desenvolupament del projecte. En qualsevol moment, representants acreditats de la
Diputació de Girona, dels ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter i de la
Universitat de Girona podran comprovar la gestió i el funcionament del Projecte
d’Intervenció Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda. Vintè. Difusió, protocol i



149
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

inauguració. El beneficiari, la Universitat de Girona, haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona i dels ajuntaments de
Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis en qualsevol acte, publicitat o difusió de les
actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat
realitzada. Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats
que, 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 perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior
a 15 dies, amb l’advertència expressa que aquest incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció. b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats
afectades per aquestes mesures no és possible el compliment de l’obligació en els
termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que
aquestes permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per adoptar l’obligació, amb l’advertència que l’incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció. Alhora, en totes les publicacions i audiovisuals que s’editin
en el context del Projecte d’Intervenció Arqueològica en el Territori de l’Antiga
Gerunda es farà constar la col·laboració de la Diputació de Girona, dels ajuntaments
de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter i de la Universitat de Girona. Les parts signants
es comprometen a fer constar explícitament la col·laboració de totes les institucions
en totes les iniciatives i actuacions derivades del compliment d’aquest conveni
mitjançant els anagrames corresponents. En els actes d’obertura i inaugurals s’hi
convidarà un representant de la Diputació, designat pel seu president o per l’òrgan
corporatiu competent. Així mateix, en tot acte de publicitat i de difusió en general
caldrà esmentar el patrocini de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en
el finançament de l’actuació. En el cas de la resta d’ens signants s’actuarà de la
mateixa manera. L’Administració, ens o organisme beneficiari de la subvenció (en
aquest cas, la Universitat de Girona) s’haurà de coordinar amb la Diputació i amb els
ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter en una reunió prèvia, en la qual es
tractaran les actuacions de caràcter protocol·lari, així com el dia, el lloc i l’hora de
l’acte inaugural. L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports
parcials, en relació amb el total de l’aportació econòmica, pendents de percebre, amb
la reserva del dret a favor de la Diputació de poder exigir el reintegrament de les
quantitats que, en relació amb la mateixa aportació, s’hagin pogut satisfer. Vint-i-unè.
Propietat intel·lectual. Els drets d’explotació dels resultats obtinguts en les
excavacions corresponen a la Universitat de Girona. La Diputació de Girona i els
ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis en podran fer ús per a la
investigació, difusió i divulgació, sigui quin sigui el mitjà emprat. Tal com s’especifica
en la Llei de propietat intel·lectual (Reial decret 1/1996, de 12 d’abril), es respectaran
els drets morals dels investigadors de la Universitat de Girona. En qualsevol tipus de
difusió dels resultats de les excavacions aquests investigadors seran mencionats
expressament com a assessors i directors científics del treball i es farà constar la seva
relació amb la Universitat de Girona. Vint-i-dosè. Normes supletòries. En tot el que no
es prevegi en aquests pactes és aplicable l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions, i la resta de normativa concordant. També s’aplicarà
supletòriament el que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
estableix per als òrgans col·legiats. Vint-i-tresè. Finalització anticipada. Són causes
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d’extinció d’aquest conveni: a) L’esgotament del període de vigència convingut entre
les parts; b) L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions
assumides en el conveni per cadascuna de les parts; c) Les causes generals previstes
en la legislació vigent. Amb independència del dret que assisteix les parts per als
supòsits d’incompliment, en el cas que alguna de les institucions signatàries d’aquest
conveni decideixi finalitzar-lo anticipadament, ho haurà de comunicar per escrit a les
altres parts amb sis mesos d’antelació. Vint-i-quatrè. Tractament de les divergències.
Totes les institucions signatàries d’aquest conveni són entitats de dret públic, per la
qual cosa les parts contractants sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa
les divergències que, si s’escau, es puguin plantejar pel que fa a la interpretació o el
compliment d’aquest conveni. Vint-i-cinquè. Vigència del conveni. Aquest conveni
entrarà en vigor en la data en què se signi, amb efectes retroactius des de l’1 de
gener de 2018, i serà vigent fins al 31 de desembre de 2019. I, en prova de
conformitat, les persones que atorguen aquest conveni el signen. Per la Diputació de
Girona, ..........; Jordi Batllori Nouvilas, secretaria de la Diputació de Girona; Per la
Universitat de Girona, Joan Salvi Mas; Per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, Marc
Puigtió Rebollo; Per l’Ajuntament de Sarrià de Ter, Narcís Fajula i Aulet”.

Segon. Aprovar i disposar la despesa plurianual derivada dels compromisos
econòmics que hi figuren que suposa un total de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00
€), que representa un percentatge de finançament del 50 % i es troba distribuïda de la
manera següent:

Any 2018

Any 2019
20.000,00 €

20.000,00 €

Tercer. Imputar la despesa per a l’any 2018 prevista en VINT MIL EUROS (20.000,00
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 505/3360/78000 (ajuts a entitats no
lucratives per a Inversions en Monuments) del pressupost de la Diputació i condicionar
la despesa futura a l’existència de crèdit adequat i suficient per a l’anualitat
corresponent.

Quart. Lliurar els esmentats imports a la Universitat de Girona, amb la presentació
prèvia al Registre General de la Diputació del compte justificatiu i les certificacions
d’obra, signades pel tècnic director de les obres, en la proporció que correspongui en
funció de la seva respectiva aportació i mitjançant ingrés o transferència al compte
que aquest li assenyali.

Cinquè. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona per a la signatura
del conveni i la resolució dels compromisos que d’ell es derivin i perquè, si cal, d’acord
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hagin pogut advertir.

Sisè. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona i els ajuntaments de Sarrià de
Ter i Sant Julià de Ramis.
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Setè. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.

36. JG970/000171/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar la renúncia d'Òmnium
Cultural a la subvenció nominativa per a activitats culturals (exp.
2018/6331)

En el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor d’Òmnium Cultural, per a les activitats culturals de
l’anualitat 2018.

Amb data de 12 de juny de 2018 Òmnium Cultural ha presentat una sol·licitud de
renúncia de l’esmentada subvenció (registre d’entrada: 1-2018-010878-2). En l’escrit
de renúncia exposen que Òmnium Cultural es vol finançar exclusivament amb les
quotes dels seus socis.

Atès allò que disposen els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 119.3 i
128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.

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

Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per Òmnium Cultural amb NIF
G08310070 de la subvenció nominativa prevista en el pressupost del 2018, per un
import de 6.000,00 € (exp. 2018/6331).

Segon. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció nominativa,
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de SIS MIL EUROS (6.000,00
€).

Tercer. Notificar aquest acord a Òmnium Cultural.

37. JG970/000182/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa
a l'Editorial Cal·lígraf SL per a l'edició de la revista Encesa Literària núm. 5
(exp. 2018/6819)

L’Editorial Cal·lígraf SL, amb domicili a Figueres, en data 5 de juliol de 2018 ha
sol·licitat una subvenció nominativa per a l’edició de la Revista Encesa Literària, i s’ha
instruït l’expedient 2018/6819.

Edicions Cal·lígraf és una petita editorial nascuda a finals del 2011, amb seu a
Figueres, que treballa per oferir una selecció acurada de llibres i que vetlla per la
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qualitat dels seus productes tant a nivell de contingut com pel que fa als aspectes
d’edició. A més de publicar llibres de diferents col·leccions, Edicions Cal·lígraf edita la
revista “Encesa Literària”, que té per objectiu promoure i divulgar la producció literària.

Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una
subvenció consignada nominativament a favor de L’Editorial Cal·lígraf SL, d’acord
amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

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

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

Expedient Beneficiari CIF/NIF
2018/6819 EDITORIAL CAL·LÍGRAF SL B55119218

Objecte de la subvenció
Edició de la Revista Encesa Literària núm. 5

Subvenció
Import concedit Pressupost i Import a justificar % de finançament

1.000,00 € 2.800,00 € 35,71 %

Segon. Autoritzar la despesa de 1.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 503/3340/47907 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any
2018.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de
despeses ordinàries relacionades amb l’edició de la Revista Encesa Literària núm. 5 i
previstes en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció; per tant, l’import
que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el
període de justificació.
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el
15 de novembre de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Editorial Cal·lígraf SL accepta
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
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estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació
d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació. L’Editorial Cal·lígraf SL ha de justificar dins el
termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció, per import de 2.800,00 €, corresponent a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses i ciutadans
del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç
(http://www.ddgi.cat/web/document/701).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà
mitjançant una transferència bancària.

Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar expressament
el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de
les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat
realitzada.
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la revista,
així com en el material de difusió relatiu a la seva presentació.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui
correspondre, s’aplicaran les següents regles:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.

Novè. Altres obligacions del beneficiari. L’Editorial Cal·lígraf SL té les obligacions
següents:
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a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva
sol·licitud.

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui
requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona,
la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa aplicable.

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) Lliurar a la Diputació de Girona 6 exemplars de la revista subvencionada.
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin

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

Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió
en 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 Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

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

Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions
estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
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 publiques i dels

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

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

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

e) El rendiment 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.

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’Editorial Cal·lígraf SL.

38. JG970/000178/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a
Pascual Arts Music, SLU, per al finançament del Festival Acústica 2018
(exp. 2018/6972)

L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del Festival Acústica 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2018/6972).

El festival Acústica de Figueres arriba a la dissetena edició consolidat com el
termòmetre musical de la temporada musical catalana. La fórmula que proposa
aquest esdeveniment és d’un èxit indiscutible i ja està considerat com un dels
principals revulsius de l’evolució de la música al nostre país. La consolidació a la
franja dels 100.000 espectadors d’assistència de les darreres edicions situa l’Acústica
al pòdium dels grans festivals de Catalunya, només superat pel Primavera Sound i el
Sónar.

L’aposta sense complexes pels artistes del país demostra que es pot dur a terme un
festival d’èxit amb una programació amb el 90% d’artistes catalans. Aquest fet ha
permès a l’Acústica rebre la distinció de festival estratègic de pop-rock de Catalunya.
Distinció que atorga la Generalitat de Catalunya als festivals que excel·leixen i millor
representen el seu gènere al país.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, per al
finançament de l’organització del Festival Acústica 2018, que es detalla a continuació:

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat
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2018/6972 Pascual Arts Music,
SLU

B17887894 Festival
Acústica

Des de l’1 de gener
fins al 31 d’octubre de
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

536.000,00 € 536.000,00 € 50.000,00 € 9,32 % 536.000,00 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS,
(50.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47926 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

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

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

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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 9,32 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 536.000,00 € 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;
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e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública
del Festival Acústica.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.

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

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

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

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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
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dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

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

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

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

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

Desè. Obligacions del beneficiari. Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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;
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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.

Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, 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.
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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.

Qunizè. Notificar aquest acord a Pascual Arts Music, SLU, de Figueres.

39. JG970/000040/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de fermesa la sentència núm.
131/2018, de sis de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
2 de Girona, que resol el recurs abreujat número 129/2017 (exp. 2017/6382)

Vist l'informe emès per la Sra. M,. Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de nou de juliol de 2018, que diu:

“En data quatre de juliol de 2018 se'ns ha notificat decret de 26 de juny del mateix
any, que declara la fermesa de la sentència núm. 131/2018, de sis de juny de 2018,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, que DESESTIMA el
recurs abreujat número 129/2017, interposat per la representació de José Juan
Domenech Manzanas contra l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació, de 21 de
febrer de 2017, que va desestimar en via administrativa, la seva reclamació de
responsabilitat patrimonial, derivada de l’accident que va patir amb una motocicleta, al
col·lidir amb un porc senglar, a la carretera GI-V-6546, de Palafrugell a Calella de
Palafrugell, que pertany a la Xarxa Viària de la Diputació de Girona.

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, estableix
l’obligació del pagament de les costes processals a la part actora.

Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”

La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda queda assabentada de la fermesa de la
sentència núm. 131/2018, de sis de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
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núm. 2 de Girona, resolent el recurs abreujat número 129/2017 (exp. Firmadoc núm.
2017/6382).

40. JG970/000041/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Informar sobre la modificació de
l'agrupació voluntària de municipis, en relació amb la qual es desagrupa
l'Ajuntament de Vilaür (exp. 2018/7018)

Mitjançant escrit de data 2 de juliol de 2018 (RE 1-2018-012045-2), els ajuntaments
de Vilaür i Fluvià demanen informe a aquesta Diputació, en relació amb la modificació
de l’agrupació intermunicipal formada pels municipis de Vilaür, Saus, Camallera i
Llampaies, Sant Mori i Sant Miquel de Fluvià per al sosteniment en comú del lloc de
Secretaria, atès que ha resultat inviable, com ho demostra el fet que, des del 1979, no
s’ha cobert la plaça de Secretaria titular.

A efectes de fonamentar la petició, l’Ajuntament de Vilaür, i un cop consultada la
Direcció General d’Administració Local, proposa donar-se de baixa de l’agrupació i
sol·licita que la plaça sigui qualificada com a eximida i ocupada per personal
funcionari en règim d’acumulació, perquè el representant municipal considera que el
municipi de Vilaür reuneix les condicions assenyalades a l’article 10 del RD 128/2018,
de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional

A tal fi, l’Ajuntament aporta: una memòria justificativa, una proposta d’inici de
l’expedient de desagrupació, l’informe de la Secretaria municipal i el certificat de
l’acord adoptat per part del Ple de l’Ajuntament de Vilaür de desagrupació i de
notificació de l’acord adoptat a la resta de municipis que formen l’agrupació, perquè
en un termini d’un mes manifestin el que considerin adient en relació amb aquest
expedient; alhora que, un cop transcorregut aquest termini, es sol·liciten informes a la
Diputació de Girona i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà

El marc legal d'aplicació és el règim d’exempcions que, pel que fa a les agrupacions
de la Secretaria, estableix l’article 10 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 amb població inferior a 500
habitants i un pressupost inferior a 200.000 euros, podran ser eximides per part de la
comunitat autònoma, previ informe de la diputació provincial, cabildo o consell insular,
de l’obligació de crear o de mantenir el lloc de treball de Secretaria, en el supòsit que
no fos possible efectuar una agrupació amb altres entitats locals per al manteniment
d’aquest lloc.

Aquestes funcions de Secretaria, si es dona aquest supòsit, seran exercides per part
dels serveis d’assistència o mitjançant acumulació, d’acord amb els articles 16 i 50 del
mateix Reial Decret.

Examinada la documentació presentada per part de l’Ajuntament de Vilaür, es
manifesta i acredita que aquest Ajuntament reuneix les condicions per obtenir la
classificació del lloc de treball de la Secretaria com a eximit i que sigui ocupada per un
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funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en règim
d’acumulació o qualsevol altre previst a l’ordenament.

Al·lega el mateix Ajuntament que reuneix totes les condicions per obtenir aquesta
classificació, perquè la seva població és inferior a 500 habitants (mai ha arribat a 200
habitants) i perquè el seu pressupost es també inferior a 200.000 euros, excepte en
aquells exercicis en què s’han dut a terme inversions finançades amb inversions
finalistes.

Vist l’informe de la Secretaria General que s’adjunta a l’expedient, favorable a la
desagrupació de l’Ajuntament de Vilaür a l’agrupació municipal voluntària de la qual
forma part, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Informar favorablement sobre l’expedient de modificació de l’agrupació
voluntària dels municipis de Vilaür, Saus, Camallera i Llampaies, Sant Mori i Sant
Miquel de Fluvià per al sosteniment en comú del lloc de la Secretaria, en el sentit de
donar de baixa de l’agrupació l’Ajuntament de Vilaür i sol·licitar que la plaça sigui
qualificada com a eximida i ocupada per personal funcionari en règim d’acumulació,
perquè es considera que el municipi de Vilaür reuneix les condicions assenyalades en
l’article 10 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Segon. Notificar el present acord als ajuntaments de Vilaür, Saus, Camallera i
Llampaies, Sant Mori i Sant Miquel de Fluvià.

41. JG970/000034/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar la resolució de subvencions als ajuntaments
per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals
(exp. 2018/64)

En aquest moment s’incorpora a la sessió el diputat Sr. Jaume Dulsat i
Rodríguez.

La Diputació de Girona, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 4,
del dia 5 de gener de 2018, va publicar les Bases específiques reguladores de
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor
municipals aprovades en sessió del Ple de data 19 de desembre de 2017.

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es defineixen en dues línies:

Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-xarxes
de calor municipals, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència
energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes,
una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme
les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear xarxes o
micro-xarxes de calor municipals, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa
per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En
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aquest tipus de contractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació,
la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi
energètic.

Vist l’informe de la tècnica de biomassa de Medi Ambient i l’acta de la Comissió
Qualificadora, el diputat delegat de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del
diputat president de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, per unanimitat,
acorda:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria d’acord amb el detall següent:

Línia Aplicació
pressupostària

Crèdits inicials Crèdits finals Diferència

Línia 1 300/1700/76200 95.000,00 € 64.351,26 -30.648,74
Línia 2 300/1700/76200 256.500,00 € 287.148,74 +30.648,74

Total 351.500,00€ 351.500,00 0,00

Segon.- Publicar la distribució al BOPG.

Tercer. Concedir als ajuntaments que figuren a l’ANNEX 1A per a la línia 1 i ANNEX
2A per a la línia 2, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi
especifiquen, i disposar la despesa total de 351.500,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/76200, 64.351,26 euros per a la línia 1 i 287.148,74 euros
per a la línia 2.

Quart. Desestimar les sol·licituds que consten l’ANNEX 2B i ordenar l'arxiu dels
expedients.

Cinquè. Donar per desistida la sol·licitud que consta a l’ANNEX 1C per no haver
presentat dins de termini la documentació requerida de millora de la sol·licitud i
ordenar l'arxiu de l’expedient.

Sisè. Determinar que els ajuntaments que consten l’ANNEX 2D resten en llista
d'espera, que tindrà vigència fins el dia 15 de desembre de 2018. A partir d’aquesta
data, les sol·licituds que no hagin estat expressament concedides, quedaran
automàticament desestimades.

Setè. Facultar el president de la Corporació per a la signatura dels documents
necessaris per al desplegament d’aquest acord.

Vuitè. Traslladar el present acord als interessats.

42. JG970/000035/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Esmena d’error de l’aplicació pressupostària a l’acord
de Junta de Govern del dia 19 de juny de 2018, relatiu a l’aprovació del
conveni entre ELFOCAT i DDGI, per al foment de la gestió forestal
sostenible. CN/3616. (exp. 2018/4624)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc
en data 19 de juny de 2018, va adoptar l’acord relatiu a l’aprovació del conveni entre
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ELFOCAT i DDGI, per al foment de la gestió forestal sostenible. CN/3616. Exp.
2018/4624.

Vist, L’informe del Centre Gestor que es transcriu de manera literal:
INFORME DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc
en data 19 de juny de 2018, va adoptar l’acord relatiu a l’aprovació del conveni entre
ELFOCAT i DDGI, per al foment de la gestió forestal sostenible. CN/3616. Exp.
2018/4624.
A l’acord d’aprovació del conveni entre ELFOCAT i DDGI, per al foment de la gestió
forestal sostenible, s’ha observat un error en l’aplicació pressupostària que consta en
la proposta entrada al programa informàtic Winflow, la qual té el número de partida
pressupostària: 300/1700/46211. Aquesta partida no concorda amb la que consta tant
a l’informe del Centre Gestor com al document comptable AD, així com al document
de proposta signat que consten a l’expedient electrònic de Firmadoc, la qual és el
número: 300/4190/48002.
Per altra banda el punt Cinquè presenta un error, ja que allà on diu “addenda”, ha de
dir “conveni”.
En darrer lloc, s’ha omès en la versió del Winflow, el punt Sisè. Designar l’enginyer
tècnic forestal del servei de Medi Ambient i l’enginyera tècnica forestal del Montseny i
Biomassa com a representants tècnics de comissió de seguiment. Aquest punt sí que
és present en la versió de la proposta inclosa al firmadoc.
Vist que la ratificació de l’esmena dels punts segon i cinquè i afegir un punt sisè a
l’acord de la Junta de Govern correspon a la pròpia Junta de Govern de la Diputació
de Girona.
S’INFORMA
Per tot això s’informen FAVORABLEMENT les esmenes de la proposta entrada al
programa informàtic Winflow, següents:
Allà on diu: Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 4.000,00 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/46211 del pressupost d’enguany, ha de
dir: Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 4.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 300/4190/48002 del pressupost d’enguany.
Allà on diu: Cinquè. PUBLICAR el text de l’addenda al DOGC, ha de dir: Cinquè.
PUBLICAR el text del conveni al DOGC.
Afegir el punt següent: Sisè. Designar l’enginyer tècnic forestal del servei de Medi
Ambient i l’enginyera tècnica forestal del Montseny i Biomassa com a representants
tècnics de comissió de seguiment.”

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

Primer. MODIFICAR el punt segon de l’acord de la Junta de Govern del dia 19 de juny
de 2018, relatiu a l’aprovació del conveni entre ELFOCAT i DDGI, per al foment de la
gestió forestal sostenible. CN/3616, en el sentit que, on diu AUTORITZAR I
DISPOSAR la despesa de 4.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300/1700/46211 del pressupost d’enguany, ha de dir: Segon. AUTORITZAR I
DISPOSAR la despesa de 4.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300/4190/48002 del pressupost d’enguany.
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Segon. MODIFICAR el punt cinquè del mateix acord, en el sentit de substituir la
paraula “addenda” per la paraula “conveni”, de forma que allà on diu: Cinquè.
PUBLICAR el text de l’addenda al DOGC, ha de dir: Cinquè. PUBLICAR el text del
conveni al DOGC.

Tercer. AFEGIR-HI un punt sisè: Sisè. Designar l’enginyer tècnic forestal del servei de
Medi Ambient i l’enginyera tècnica forestal del Montseny i Biomassa com a
representants tècnics de comissió de seguiment.

Quart. Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern de data 19 de juny de 2018,
relatiu a l’aprovació del conveni entre ELFOCAT i DDGI, per al foment de la gestió
forestal sostenible. CN/3616.

Cinquè. APROVAR el text de l’acord tal com queda un cop fetes les esmenes, que es
transcriu de forma literal:

“ELFOCAT agrupa els ens locals públics amb patrimoni forestal o amb gran vinculació
amb el sector forestal de Catalunya i té l'objectiu de donar suport als ajuntaments
propietaris forestals per implantar la biomassa com font energètica sostenible, donar
suport a les relacions transfrontereres dels ajuntaments forestals per a la defensa de
llurs interessos davant la UE, i de dinamització de l'activitat forestal en forests
públiques.
El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la
Línia de subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual
fa referència específica a ELFOCAT, i el pressupost de 2018 conté una partida
nominativa per a aquesta entitat, per la qual cosa es tracta del supòsit d’ajut de
concessió directa previst per l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Que a les comarques de Girona hi ha prop d’un 20% de superfície forestal de
propietat municipal, una quantitat molt rellevant que converteix els municipis, en el seu
conjunt, en un dels principals actors en la gestió forestal a Girona, tant per la propietat
que representen com pel seu caràcter d’administració pública amb competències
forestals en l’àmbit local.
Que des de l’any 2011 la Diputació de Girona col·labora amb ELFOCAT i subvenciona
a aquesta entitat per tal de dinamitzar el sector forestal Gironí, portant a terme
accions de suport a la divulgació tècnica, exposicions divulgatives i de formació, i
participació activa en projectes d’àmbit forestal les comarques de Girona
Que la signatura d’un nou conveni ofereix l’oportunitat de col·laborar amb una entitat
que representa tots els municipis que disposen de propietats forestals, fet que permet
realitzar accions conjuntes de millora i dinamització del sector. Ja que els municipis
realitzen aprofitaments i millores forestals a partir de les seves forests ordenades,
amb la qual cosa generen una activitat econòmica regular i periòdica que dona feina a
molts actors forestals situats a zones rurals. A més d’aquestes funcions productives,
molts d’aquests terrenys forestals es troben dins d’espais naturals protegits de molt
alta qualitat, que son fonamentals en la protecció de la biodiversitat catalana, i, en
general, generen innumerable quantitat de beneficis a la societat i a la natura, en les
seves funcions protectores i socials: biodiversitat, paisatge, lleure, qualitat d’aigua,
magatzem de carboni, etc.
Que el present Conveni de col·laboració preveu que ELFOCAT desenvolupi les
següents actuacions: portar a terme accions de suport a la divulgació tècnica, que
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inclouen específicament la redacció del Butlletí informatiu, edició d'altre material per a
altres accions del programa anual, exposicions divulgatives i de formació, a través de
conveni entre ELFOCAT i el CTFC i participació activa en projectes d’àmbit forestal,
liderats per la Diputació de Girona.
D’acord amb els antecedents, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:
Primer. APROVAR el text del conveni amb l’Associació Entitats Locals Propietàries
Forestals a Catalunya, que presenta el següent tenor literal:
 “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’ASSOCIACIÓ ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS A CATALUNYA
(ELFOCAT) PER AL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE.
CN/3616-Exp. 2018/4624.
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ................., assistit pel ................., en
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ...............
ASSOCIACIÓ ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS A CATALUNYA
(ELFOCAT), amb NIF G25717570, representada pel ..............., amb domicili a la
Plaça de la Trobada, s/n, a 25711-Montferrer i Castellbó.
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
ELFOCAT té l'objectiu de donar suport als ajuntaments propietaris forestals, per
implantar la biomassa com font energètica sostenible, donar suport a les relacions
transfrontereres dels ajuntaments forestals per a la defensa de llurs interessos davant
la UE, i de dinamització de l'activitat forestal en forests públiques.
El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la
Línia de subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual
fa referència específica a ELFOCAT, i el pressupost de 2018 conté una partida
nominativa per a aquesta entitat.
El present Conveni estableix les condicions de col·laboració entre la Diputació de
Girona i ELFOCAT, per tal de portar a terme accions de suport a la divulgació tècnica,
que inclouen específicament la redacció del Butlletí informatiu, edició d'altre material
per a accions del programa anual, exposicions divulgatives i de formació, a través de
conveni entre ELFOCAT i el CTFC i participació activa en projectes d’àmbit forestal,
liderats per la Diputació de Girona.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona i ELFOCAT, per tal de portar a terme
accions de suport a la divulgació tècnica, que inclouen específicament la redacció del
Butlletí informatiu, edició d'altre material per a altres accions del programa anual,
exposicions divulgatives i de formació, a través de conveni entre ELFOCAT i el CTFC i
participació activa en projectes d’àmbit forestal, liderats per la Diputació de Girona.
Segon. PROGRAMA D’ACTUACIONS. Per tal de concretar les actuacions que es
duran a terme a l’empara d’aquest conveni, s’estableix com a eina bàsica el programa
anual d’actuacions.
El programa anual d’actuacions del 2018, que consta com a annex d’aquest conveni,
determina la valoració de les accions que assumeix ELFOCAT, en compliment dels
objectius pactats amb un pressupost desglossat de les hores de personal propi
assignades a aquestes tasques i/o la previsió de factures de tercers.
D’acord amb el què preveu el pacte vintè respecte a les possibles pròrrogues, abans
del 31 de març de l’any en què es programi, haurà de ser consensuat un nou
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programa d’actuacions en el si de la Comissió de Seguiment prevista en el pacte
tercer. A tal efecte, ELFOCAT haurà de presentar abans del 28 de febrer de l’any en
curs, una sol·licitud de pròrroga que incorpori la proposta de programa anual amb la
definició de les accions que preveu assumir aquesta entitat i la previsió pressupostària
preliminar, així com el finançament que es preveu, amb detall de en quines actuacions
o fraccions d’aquestes s’aplicarà, les finques implicades, les unitats d’actuació i el
nombre d’hectàrees, com també els preus unitaris.
Per a les possibles aportacions futures, en funció de la proposta de programa anual
presentada per ELFOCAT, un cop consensuada en el si de la comissió de seguiment,
el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona elaborarà un informe tècnic, el
qual establirà la valoració dels treballs proposats anualment i determinarà subvenció
màxima a aportar per part de la Diputació, d’acord amb la seva disponibilitat
pressupostària. Caldrà que el programa d’actuacions i la proposta de finançament
siguin aprovats per la Diputació de Girona en forma d’addenda al conveni i que
aquesta addenda sigui signada per les parts per a que es pugui considerar efectiva la
pròrroga del conveni i els compromisos d’aquesta puguin ser considerats vinculants.
Tercer.
COMISSIÓ DE SEGUIMENT. Per tal de garantir el correcte desenvolupament del
conveni, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder
resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest
conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es crea
una comissió de seguiment.
La Comissió de Seguiment, d'acord amb un calendari prèviament acordat, es reunirà
com a mínim de forma semestral per avaluar el desenvolupament correcte de les
actuacions previstes en el programa anual, així com per consensuar el programa
d’actuacions d’anys següents.
La Comissió de Seguiment tindrà la composició següent:
dos representants tècnics designats per la Diputació de Girona;
dos representants d’ELFOCAT
Quart. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles
funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al finançament, quan escaigui, de
les actuacions incloses en el programa anual aprovat en el marc d’aquest conveni i les
seves possibles addendes.
La Diputació de Girona es compromet a fer l’any 2018 una aportació econòmica
màxima a ELFOCAT de 4.000,00 €. Aquest import correspon al 75% de la despesa.
Cinquè. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les
que es detallen en l’annex d’aquest conveni com a programa d’actuacions i que
formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser
utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal. Es podran
considerar com a subvencionables les despeses generals (telèfon, llum, etc.) per
import màxim del 7% de les despeses de personal.
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i
finalitza el 31 de desembre de 2018.
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Sisè. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació
de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La
suma de les subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
Setè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en
aquest conveni.
Vuitè. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el
termini que finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació
de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació
de Girona.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura o altres
documents justificatius de la despesa amb validesa legal.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest
conveni.
e) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a
les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada
tasca, signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada.
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al pacte cinquè, superin la despesa efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
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conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Novè. AFECTACIÓ DELS BÉNS. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els
béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2
anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la
subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de
subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar
inscrita en el registre públic corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en
l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida.
Desè. PAGAMENT. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de la Diputació
de Girona. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència
bancària.
Onzè. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada.
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona
al web de l’associació.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
Dotzè. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions
següents:
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
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.
Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o demanats
a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals,
amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
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Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Tretzè. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin
les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n
derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
Catorzè. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Qunizè. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora
corresponent en els supòsits següents:
Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni.
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació.
Setzè. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona té la facultat de verificar
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DISSetè. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l'autorització prèvia de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
DIVuitè. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
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El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeix.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i
el compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables,
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DINovè. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de
la seva signatura i finalitzarà el 30 de juny de 2019 i podrà ser prorrogat d’acord amb
el que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per
acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà el
programa d’actuacions, l’import i percentatge de subvenció i els terminis d’execució i
de justificació. L’òrgan competent per aprovar les possibles addendes de pròrroga per
part de la Diputació de Girona serà el vicepresident segon.
VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa
aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni:
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord unànime de tots els firmants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
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Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni per duplicat exemplar,
Montferrer, per ELFOCAT ................... Girona, per la Diputació de Girona ...............”

ANNEX I
PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACTUACIONS 2018
Antecedents
Aquest programa d’actuacions dóna compliment a allò que estableix la clàusula
segona del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i ELFOCAT, que
preveu que el conveni esmentat es desplegarà mitjançant l’aprovació de programes
anuals, i a més fa referència explícita al caràcter excepcional del primer d’aquests
programes, amb la definició del seu contingut bàsic.
La configuració d’aquest primer programa de treball, amb un contingut bàsic que és la
preparació, amb el nivell de detall necessari, del programa de treball del 2018,
s’ajusta, doncs, estrictament a allò que estableix el conveni, en el sentit que, el
programa del 2018 es pot aprovar dins del mateix any, però els programes dels anys
següents s’han d’aprovar preferiblement, el darrer trimestre de l’any anterior.
Es tracta d’una previsió necessària si, tal com diu el conveni, el programa de treball ha
de permetre la valoració de les actuacions.
D’acord amb les consideracions precedents i amb la voluntat de col·laboració
expressada al conveni per totes les parts que el signen, s’acorda per a l’any 2018 el
programa de treball següent.
Contingut bàsic del programa de treball
En el marc d’actuació d’aquest s’estableix el programa de treballs conjunt entre la
Diputació de Girona i ELFOCAT per al 2018:
Accions generals:
Defensa del interessos, representació i dinamització del ens propietaris forestals
i dels boscs comunals:
Seguiment de les polítiques forestals nacionals i internacionals que afecten les entitats
locals propietàries de boscos, suport estratègic a les entitats locals,assistència a
reunions sectorials, informes sobre legislació i propostes, accions de dinamització
sectorial, defensa dels interessos associats.
Funcionament administratiu i econòmic de l’associació:
Gerència, gestoria externa, pagament quotes FECOF i Clúster biomassa, assemblea,
juntes i reunions institucionals., confecció i seguiment pressupost i plans d’actuació.
Accions de comunicació interna i externa i renovació material de fires:
Butlletí intern. Fires i altres exposicions. Tríptics associació i material divulgació
institucional i formatiu.
Accions específiques del Conveni:
Estudis i propostes a les forests locals no UP de les comarques Gironines:
Localització i proposta personalitzada d’actuacions estratègiques urgents a les forests
locals no declarades d’Utilitat Pública (Catàleg de Forests d’Utilitat Pública) dels ens
locals membres d’ELFOCAT
DISTRIBUCIÓ I PROMOCIÓ de la guia municipal de la fusta de serra:
Presentació pública de la guia en digital i en paper. La distribució de la guia inclourà
els 1.000 municipis de Catalunya. Coincidint amb la presentació pública es podran
realitzar jornades tècniques formatives, si s’escau.
Comissió seguiment de la gestió de les forests locals d’utilitat pública:



174
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Promoció d’aquest mecanisme de coordinació entre ens locals propietaris forestals i
l’administració forestal responsable (seguiment i diagnosis: convenis, subhastes,
plans d’ordenació, subvencions i ajuts..)
Estudi d’un possible model de forests locals a lliure evolució:
Estudi de les possibilitats de models de gestió de forests locals a lliure evolució.
Vicepresidència FECOF:
Assistència a juntes i reunions treball. Presentació projectes europeus conjunts.
Formació forestal a ELECTES:
Accions de formació en temes forestals a electes (jornades tècniques i d’intercanvi
d’experiències).
Visita tècnica: viatge.
Promoció de la gestió forestal en el mon local.
Accions de comunicació directa en l’àmbit sectorial municipal, per aconseguir millor
implicació del mon local en al gestió forestal.
Sensibilització social de la tasca dels ens locals propietaris de boscos als espais
d’especial protecció:
Tríptic i dossier de les responsabilitats i les aportacions dels ens locals propietaris de
boscos als espais naturals
PRESSUPOST:
S’estableix el següent pressupost pel desenvolupament de les actuacions
Actuacions S e r v e i s

Externs
Total

Edició de material divulgatiu i formatiu 2.020,00 2.020,00
Serveis de suport tècnic externs: 2.000,00 2.000,00
Quotes, despeses de desplaçaments, gestoria 1.283,33 1.283,33
PRESSUPOST TOTAL DESPESES 5.333,33

El pressupost total de les actuacions planificades és de CINC MIL TRES-CENTS
TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (5.333,33 €), amb un ajut de
la Diputació de Girona de QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €).

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

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

Quart. NOTIFICAR el present acord a ELFOCAT.

Cinquè. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.

Sisè. Designar l’enginyer tècnic forestal del servei de Medi Ambient i l’enginyera
tècnica forestal del Montseny i Biomassa com a representants tècnics de comissió de
seguiment.”

43. JG970/000036/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar la resolució de la campanya "Del Pla a
l'Acció", 2018-2019 (exp. 2017/9318)
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Vistes les bases específiques reguladores de la Campanya “Del Pla a l’Acció”,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de desembre de 2017,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 4 de 5 de
gener de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 30 de gener de 2018,
publicada al BOPG número 36, de 20 de febrer de 2018.

Atès que de l’aplicació pressupostària 300/1700/46205 no s’ha esgotat el pressupost,
un cop coberts els conceptes que li corresponen, d’acord amb les bases, l’import
sobrant s’ha redistribuït entre altres aplicacions pressupostàries.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 28 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. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de la campanya “Del
Pla a l’Acció” anualitat 2018-2019, d’import total 2.115.000,00 €, d’acord amb el detall
següent:

Línia Aplicació
pressupostària

Crèdits
inicials 2018

Crèdits
inicials 2019

Crèdits finals
2018

Crèdits finals
2019

Diferència
2018

Diferència
2019

Línia 1 300/1700/46205 90.000,00 90.000,00 82.800,19 82.800,19 -7.199,81 -7.199,81
Línia 2 300/1700/76202 70.000,00 70.000,00 76.127,72 76.127,72 +6.127,72 +6.127,72
Línia 3 300/1700/76202 450.000,00 485.000,00 554.669,11 589.669,10 +104.669,11 +104.669,10
Línia 4 300/1700/76202 330.000,00 330.000,00 158.395,98 158.395,98 -171.604,02 -171.604,02
Línia 5 300/1700/76202 100.000,00 100.000,00 168.007,00 168.007,01 +68.007,00 +68.007,01

Total 1.040,000,00 1.075.000,00 1.040.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00

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

Línia Aplicació pressupostària Reajustament
2018

Reajustament
2019

Línia 1 300/1700/46205 -7.199,81 -7.199,81
Línia 2 300/1700/76202 +6.127,72 +6.127,72
Línia 3 300/1700/76202 +104.669,10 +104.669,10
Línia 4 300/1700/76202 -171.604,02 -171.604,02
Línia 5 300/1700/76202 +68.007,01 +68.007,01

Total 0,00 0,00

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

Quart. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex 1, 3, 5, 8 i 10 –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.
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Cinquè. Denegar les sol·licituds o l’actuació dels ajuntaments que es relacionen a
l’annex 4 i 6 –que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots
els efectes legals-, pels motius que s’hi especifiquen.

Sisè. Donar per desistides les sol·licituds o les actuacions dels ajuntaments que es
relacionen a l'annex 2, 7, 9 i 11 –que s’incorpora a la present proposta i s’integra en
aquest acord a tots els efectes legals-, pels motius que s’hi senyalen, i, en aplicació
de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
ordenar l'arxiu dels expedients.

Setè. Disposar la despesa total, de 2.115.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Línia Aplicació
pressupostària

Crèdits 2018 Crèdits 2019 Subvenció
total

Línia 1 300/1700/46205 82.800,19 82.800,19 165.600,38 Annex 1
Línia 2 300/1700/76202 76.127,72 76.127,72 152.255,44 Annex 3
Línia 3 300/1700/76202 554.669,11 589.669,10 1.144.338,21 Annex 5
Línia 4 300/1700/76202 158.395,98 158.395,98 316.791,96 Annex 8
Línia 5 300/1700/76202 168.007,00 168.007,01 336.014,01 Annex 10

Total 1.040.000,00 1.075.000,00 2.115.000,00

Condicionar l’import de 1.075.000,00 euros a l’existència de crèdit adequat i suficient
al pressupost de 2019.

Vuitè. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves,
la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit.

Els beneficiaris hauran de sol·licitar una bestreta de la subvenció. La presentació de la
sol·licitud de bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció.

Novè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

44. JG970/000037/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar la resolució de subvencions per a actuacions,
per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni
natural i per a la custòdia del territori, anualitats 2018-2019 (exp. 2018/862)

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions, per
part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a
custòdia del territori, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20
de febrer de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
número 40, de 26 de febrer de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 20 de març de 2018,
publicada al BOPG número 61, de 27 de març de 2018.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la comissió avaluadora en què es concreta el
resultat de l’avaluació efectuada.
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Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, aproposta del diputat delegat
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir a les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que es
relacionen a l’annex I -que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest
acord a tots els efectes legals-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports
que s'especifiquen, amb destí a la campanya de suport per a actuacions de
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori.

Segon. Denegar a les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que es
relacionen a l’annex II -que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest
acord a tots els efectes legals-, la sol·licitud de participació a la campanya de suport
per a actuacions de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, pels
motius que s’hi especifiquen.

Tercer. Disposar la despesa total, de 56.145,52 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat A p l i c a c i ó
pressupostària

Descripció Import concedit

2018 300/1700/48001 Ajuts a ONL conservació
fauna i flora i per custòdia

28.072,76 €

2019 300/1700/48001 Ajuts a ONL conservació
fauna i flora i per custòdia

28.072,76 €

Total 56.145,52 €

Condicionar l’import de 28.072,76 euros a l’existència de crèdit adequat i suficient al
pressupost de 2019.

Quart. Anul·lar, de l’autorització de despesa de la campanya de subvencions per a
actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni
natural i per a custòdia del territori, el saldo sobrant de les aplicacions pressupostàries
i anualitats següents:

Anualitat Autorització de despesa Aplicació pressupostària Saldo sobrant
2018 220180003959 300/1700/48001 31.927,24 €
2019 220189000023 300/1700/48001 31.927,24 €

Cinquè. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense
reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit.
Els beneficiaris hauran de sol·licitar una bestreta de la subvenció. La presentació de la
sol·licitud de bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció.

Sisè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

45. JG970/000041/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar la segona convocatòria de subvencions per a
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actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del
patrimoni natural i per a custòdia del territori 2018-2019 (exp. 2018/7099)

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona preveu com l’eix estratègic
«Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat» que té com a objectiu aturar la
pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats naturals de les comarques
gironines amb especial atenció als espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) i
altres espais de la demarcació inclosos al PEIN. Donar suport als municipis en la
restauració, conservació i millora del patrimoni natural.
Tot i que aquest eix es materialitza mitjançant la línia de col·laboració amb la
Fundació Bancària «La Caixa», la col·laboració amb els consorcis gestors d’espais
naturals i el pla de serveis per als ajuntaments, atès que el Ple de la Diputació de
Girona va aprovar una moció que demanava que el Servei de Medi Ambient obrís una
campanya de subvencions a ONL en matèria de conservació i custòdia del medi
natural, s’han elaborat les bases de forma que les actuacions fetes per ONL puguin
sumar-se a les fetes des de l’administració en favor de la conservació del patrimoni
natural de les comarques gironines.

La Diputació té com a competència, entre altres, la cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, d’acord
amb les competències de les demés Administracions Públiques en aquest àmbit.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions
no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori,
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 de febrer de 2018, i publicades al
BOPG núm. 40, de 26 de febrer de 2018.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de març de 2018,
va aprovar una primera convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori.

La Comissió Avaluadora, reunida en data 26 de juny de 2018, va resoldre i aprovar
l’atorgament d’ajuts per un import total de 56.145,52 €. El pressupost total disponible
en aquell moment, per a l’aplicació pressupostària 300/1700/48001, era de 120.000 €.
Un cop restat l’import atorgat va deixar disponibles un total de 63.854,48 €, que la
Comissió Avaluadora va proposar ofertar en una segona convocatòria.

La tramitació de la segona convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores.

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

Primer. Aprovar la segona convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a
la concessió de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives,
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de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, el text de la qual es
transcriu literalment a continuació:

“Segona. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER A ACTUACIONS, PER PART D’ORGANITZACIONS NO LUCRATIVES, DE
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I PER A CUSTÒDIA DEL TERRITORI.
ANUALITATS 2018-2019
1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de concurrència
competitiva a les organitzacions no lucratives (ONL), destinades a executar accions
de conservació, millora i restauració del patrimoni natural, d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de
febrer de 2018 i publicades al BOP núm. 40, de data 26 de febrer de 2018.
Conceptes subvencionables:
- Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics.
- Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia.
- Actuacions de millora de la connectivitat ecològica.
- Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de
sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels
conceptes anteriors.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de seixanta-tres mil vuit-cents
cinquanta-quatre amb quaranta-vuit cèntims. El crèdit pressupostari va amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries i els imports següents:

Aplicació pressupostària Import en euros (2018) Import en euros (2019)
Línia 1. 300/1700/48001 31.927,24 31.927,24

Es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en funció de
les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les aplicacions pressupostàries
corresponents, i havent fet prèviament una modificació pressupostària, si escau,
sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
3. Criteris de valoració
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen
a continuació.
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de
manera que les que tinguin menys puntuació poden no atendre’s en cas de manca de
disponibilitat pressupostària. En cap cas no seran subvencionables les sol·licituds que
no assoleixin la puntuació mínima que s’especifica en aquesta base.

VALORACIÓ GENERAL

La transcendència del projecte per a l’espai natural de què es tracti quant a
la conservació o millora de la biodiversitat i del patrimoni natural:
 Alta: l’actuació té una incidència directa en relació amb els valors més

destacats dins d’un espai natural protegit (ENP).
 Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en relació amb els valors

més destacats dins d’un espai natural protegit (ENP).
 Baixa: l’actuació té una incidència directa en relació amb els valors

més destacats en espais sense protecció.

(màxim 3 punts)

3

2

1

La definició de la proposta:
 La qualitat tècnica del projecte.

(màxim 4 punts)
2
2
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 La claredat en el projecte: objectius, metodologia.
L’actuació està integrada dins d’una iniciativa de custòdia de l’entitat. 1

ACCIONS DE CONSERVACIÓ D’HÀBITATS, TÀXONS I PROCESSOS

Recuperació i millora d’hàbitats naturals.

 Hàbitat d’interès comunitari o hàbitat d’interès comunitari prioritari.
 La resta d’hàbitats.

(màxim 2 punts)

2
1

Recuperació, millora i protecció de tàxons en els casos següents:

 Casos inclosos en els annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, en el Decret
172/2008 del «Catàleg de flora amenaçada de Catalunya», en l’annex ii
o iv de la directiva sobre hàbitats, o en el Reial decret 139/2011.

Altres tàxons d’especial interès de conservació per a l’espai degudament
justificats.

(màxim 2 punts)

2

1

Serveis ecosistèmics prestats per l’objecte de conservació, com ara espècies
reguladores de plagues, foment d’espècies mutualistes contrastades
(pol·linitzadors, dispersadors de llavors, etc.), espècies amb potencial de
depuració d’aigües o d’altres que siguin justificats adequadament.

1

Aplicació de mesures agroambientals en finques en custòdia. 1

Accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització complementari a
les accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos.

 Edició i/o divulgació de material.
 Organització de jornades.

(màxim 2 punts)

1
1

REGULACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC

Elements interpretatius:

 Arranjament o substitució d’elements preexistents envellits o obsolets.
 Elements de nova instal·lació.

(màxim 2 punts)

2

1

Actuacions per disminuir la pressió antròpica en espais d’elevat interès de
conservació:

 Actuacions d’arranjament o millora d’elements preexistents.
 Elements de nova instal·lació.

(màxim 2 punts)

2
1

Accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització complementari a
les accions de regulació de l’accés públic.

 Edició i/o divulgació de material.
 Organització de jornades.

(màxim 2 punts)

1
1

MILLORA DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA

Millora d’espais naturals com a corredor ecològic o instal·lació d’elements que
augmentin la permeabilitat i mobilitat entre espais.

2

Eliminació d’obstacles o barreres que redueixin la connectivitat entre espais. 3

Accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització complementari a
les accions per millorar la connectivitat dels hàbitats, tàxons i processos de què
es tracti.

(màxim 2 punts)
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 Edició i/o divulgació de material.
 Organització de jornades.

1
1

Per a la valoració de projectes que continguin accions de més d’un dels conceptes, es
triarà el concepte de major pes pressupostari i s’establirà la puntuació sobre la base
d’aquell.
4. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 15
d’octubre de 2018.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a la base 7a
(«Procediment de presentació de les sol·licituds»), mitjançant el formulari disponible al
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar
electrònicament mitjançant la signatura electrònica del certificat de persona jurídica.
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el
sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o aportat la documentació
reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén que
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar
en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les actuacions
sense cap tràmit ulterior.
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
S’estableix un període d’execució bianual, per als anys 2018 i 2019.
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2018 i fins a la
data de venciment del termini de justificació de les subvencions.
6. Termini per executar les actuacions i per justificar les subvencions
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de
subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà el 15 d’octubre de 2019.
7. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per emetre una resolució sobre la convocatòria i notificar-la és de sis
mesos a comptar des de la publicació de l’extracte de la convocatòria. 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 podran entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
8. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra, s’hi pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
notificació. Alternativament i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la notificació.
9. Pagament
S’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 50 % de la subvenció, amb
càrrec a l’exercici del 2018, com a pagament a justificar, una vegada acceptada la
subvenció, i un segon pagament de la resta de la subvenció, amb càrrec a l’exercici
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del 2019, un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que
determina la base 11a («Justificació»).
10. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al seu
lloc web, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la
Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria, tot condicionant a l’existència de
crèdit adequat i suficient al pressupost de 2019, per un import màxim de 63.854,48 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Pressupost Aplicació
pressupostària

Descripció Import (en €)

A n u a l i t a t
2018

300/1700/48001 Ajuts a ONL conservació
fauna i flora i per custòdia

31.927,24

A n u a l i t a t
2019

300/1700/48001 Ajuts a ONL conservació
fauna i flora i per custòdia

31.927,24

Total € 63.854,48

Tercer. Condicionar l’aprovació de l’acord anterior a l’aprovació de la resolució de
subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació
del patrimoni natural i per a custòdia del territori anualitats 2018-2019, exp. 2018/862.

Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
perquè disposi publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
perquè resolgui 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’hi puguin 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’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

46. JG970/000032/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Aprovar una subvenció nominativa
al Foment Deportiu Cassanenc per a l'activitat anual de bàsquet, hoquei
patins i patinatge, temporada 2017-2018 (exp. 2018/4316)

L'entitat Foment Deportiu Cassanenc, de Cassà de la Selva, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament de l’activitat de bàsquet, hoquei patins i
patinatge temporada 2017-2018, i s’ha instruït l'expedient 2018/4316.
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L'entitat Foment Deportiu Cassanenc, té com a objectiu principal el foment de l’esport
en les seves seccions de bàsquet, hoquei patins i patinatge.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el servei d’Esports atorgui una
subvenció nominativa al Foment Deportiu Cassanenc.

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

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

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

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2018/4316 Foment Deportiu Cassanenc G17227406

Objecte de la subvenció Naturalesa

Bàsquet, Hoquei Patins i Patinatge temporada
2017-2018

Corrent

Cost
de l’objecte de la
subvenció €

Import de la
subvenció € Import a justificar € % de finançament

158.560,00 6.000,00 158.560,00 3,78%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 6.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48023 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.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el 15 de setembre de
2017 i finalitza el 14 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, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2018, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 158.560,00
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

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

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

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

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

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
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Setè. Afectació dels béns.
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

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

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

El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
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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:

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeix.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i
el compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables,
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

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

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

47. JG970/000031/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Aprovar una subvenció nominativa
al Club Natació Banyoles per a l'activitat esportiva, temporada 2017-2018
(exp. 2018/6554)

L'entitat Club Natació Banyoles, de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament de l’activitat esportiva temporada 2017-2018 i s’ha instruït
l'expedient 2018/6554.

L'entitat Club Natació Banyoles, té com a objectiu principal el foment de l’esport en les
diverses seccions del club.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el servei d’Esports atorgui una
subvenció nominativa al Club Natació Banyoles.

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

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern,
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

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

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2018/6554 Club Natació Banyoles G17033887

Objecte de la subvenció Naturalesa

Activitat esportiva temporada 2017-2018 Corrent

Cost
de l’objecte de la
subvenció €

Import de la
subvenció € Import a justificar € % de finançament

33.581,54 15.000,00 33.581,54 44,67%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48009 del pressupost de la Diputació de Girona de
2018.
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Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre 2017 i
finalitza el 31 d’agost de 2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2018, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 33.581,54 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer
d’aquest acord.
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).
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Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

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

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

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

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

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

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

Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
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a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

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

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
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
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La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:

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

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

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

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

El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
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.
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e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.

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

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

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

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

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

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

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

Divuitè.
Notificar aquest acord a l'entitat Club Natació Banyoles.

48. JG970/000008/2018-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovar la concessió de
subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per a
dotar-los d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies per a l'any
2018 (exp. 2018/153)

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions als museus i
col·leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats
amb les noves tecnologies, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el dia 23 de
gener de 2018 i publicades al BOPG núm. 21, de 30 de gener de 2018; i vista la
corresponent convocatòria, aprovada per la Junta de Govern en data 20 de març de
2018 i publicada al BOPG núm. 62, de 28 de març de 2018.

Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora de data 5 de juliol
de 2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Vist que s’havien previst el mateix número de sol·licituds de subvencions per a entitats
no lucratives que per a ajuntaments, i que n’han arribat més d’ajuntaments.

Vist que segons el punt 2 de les Bases reguladores de subvencions de la Diputació de
Girona a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se
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d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies l’òrgan competent per a aprovar
la concessió de les subvencions esmentades és la Junta de Govern.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Goverm, a proposta del diputat delegat
de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar modificació de la convocatòria. En el punt 2 de la convocatòria que es
transcriu tot seguit:

“2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 30.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els
següents:

Aplicació pressupostària Import
510 4910 76201 Ajuts a ajuntaments
material informàtic per a museus i
col·leccions

15.000 €

510 4910 78000 Ajuts a entitats no
lucratives material informàtic per a
museus i col·leccions

15.000 €

Total 30.000 €
 “
En lloc del requadre anterior hi ha d’anar el següent:

Aplicació Crèdit inicial Crèdit final
510 4910 76201 - Ajuts a ajuntaments per a
material informàtic de museus i col·leccions 15.000,00 € 16.153,76 €

510 4910 78000 - Ajuts a entitats no lucratives
per a material informàtic de museus i
col·leccions

15.000,00 € 13.846,24 €

TOTAL 30.000,00 € 30.000,00 €

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

Aplicació Reajustament
510 4910 76201 - Ajuts a ajuntaments per a material
informàtic de museus i col·leccions

Import final de 16.153,76 € (amb un
increment de 1.153,76 €).

510 4910 78000 - Ajuts a entitats no lucratives per a
material informàtic de museus i col·leccions

Import final de 13.846,24 € (amb un
decrement de 1.153,76 €).

Tercer. Publicar la modificació de la convocatòria del primer punt a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es
detallen, d’acord amb les dades següents:

Subvencions a Ajuntaments amb l’aplicació: 510 4910 76201
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núm. Firmadoc Museu Ajuntaments NIF titular concedit (€)

1 2018/3671 Museu Etnològic del
Montseny, La Gabella Arbúcies P1700900B 1.153,84

2 2018/3672 Ecomuseu Farinera
Castelló d'Empúries Castelló d'Empúries P1700069F 1.153,84

3 2018/6008 Museu municipal de Llívia Llívia P1710100G 1.153,84

4 2018/6011 Museu Guilleries Sant Hilari Sacalm P1717400D 1.153,84

5 2018/6012 Centre de Turisme cultural
Sant Domènech Peralada P1714000E 1.153,84

6 2018/6016 Museu etnogràfic de Ripoll Ripoll P1715600A 1.153,84

7 2018/6019 Museu del Mar Lloret de Mar P1710200E 1.153,84

8 2018/6022 Museu municipal Tossa de
Mar Tossa de Mar P1721500E 1.153,84

9 2018/6023 Museu de l'Aigua de Salt Salt P1716400E 1.153,84

10 2018/6025 Museu de l'Aquarel·la - J.
Martínez Lozano Llançà P1709900C 1.153,84

11 2018/6027 Museu de l'Empordà Figueres P1707200J 1.153,84

12 2018/6028 Museu d'Història de Girona Girona P1708500B 1.153,84

13 2018/6029 Museu Darder. Espai
d'interpretació de l'Estany Banyoles P1701600G 1.153,84

14 2018/6030 Museu Arqueològic
Comarcal de Banyoles Banyoles P1701600G 1.153,84

   16.153,76 €

Subvencions a entitats no lucratives amb aplicació: 510 4910 78000

núm. Firmadoc Museu Entitats no lucratives NIF titular  Concedit (€)

15
2018/3676 Tresor de la Catedral de

Girona Capitol Catedral de Girona R1700103C
1.153,84

16
2018/3677 Museu del Cinema-

Col·lecció Tomàs Mallol GIRONA - Fundació Museu del
Cinema- Col·lecció Tomàs Mallol G17423583

1.153,84

17
2018/3727 Museu d'Història dels

Jueus Patronat Call de Girona P6708502G
1.153,84

18
2018/3729 Museu del Suro de

Palafrugell
Fundació Pública Museu
Municipal de Palafrugell P6712404J

1.153,84

19
2018/6009 Museu dels Sants d'Olot Fundació Museu dels Sants

d'Olot G17825951
1.153,84

20
2018/6010 Museu del Joguet de

Catalunya
Fundació Museu del Joguet de
Catalunya G17535717

1.153,84

21
2018/6013 Museu de la Garrotxa Institut de cultura de la ciutat

d'Olot P1700038A
1.153,84

22
2018/6014 Museu de l'Anxova i de la

Sal - MASLE

Agència desenvolupament
econòmic i turístic - ADET
l'Escala P1700068H

1.153,84
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23

2018/6017 Museu de la Pesca Fundació Promediterrània
conservació, estudi i la difusió
del patrimoni cultural i marítim G17752635

1.153,84

24
2018/6021

Terracotta Museu de
Ceràmica de la Bisbal

Terracotta Museu de Ceràmica
de la Bisbal Q1700639F

1.153,84

25
2018/6024 Museu d'Història de Sant

Feliu de Guíxols Fundació privada Pascual i Prats G17729286
1.153,84

26
2018/6026 Museu de la Mediterrània Can Quintana Museu de la

Mediterrània Q1700569E
1.153,84

   13.846,08 €

El total concedit, entre ajuntaments i entitats no lucratives, són 29.999,84 €.

Cinquè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions 510 4910 76201 «Ajuts a
ajuntaments per a material informàtic de museus i col·leccions»: 16.153,76 €; i 510
4910 78000, «Ajuts a entitats no lucratives per a material informàtic de museus i
col·leccions»: 13.846,08 €.

Sisè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria de 0,16 € de l’aplicació
pressupostària 510 4910 78000 «Ajuts a entitats no lucratives per a material informàtic
de museus i col·leccions».

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

Vuitè. Comunicar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris
la sol·licitud dels quals ha estat desestimada, si s’escau, amb indicació dels recursos
que són procedents.

49. Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la
Presidència i adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 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, es passa a tractar l’assumpte següent:

49.1. 000186/2018-PPCICNTEB; Proposta del President de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar;  Aprovació
de la modificació de la resolució de la convocatòria del programa Indika
d'acord a l'esmena de l'Associació de Música Moderna (exp. 2018/2962)

Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 15 de maig de 2018 relatiu a l’aprovació de
la resolució de la convocatòria de subvencions en el marc del programa “Indika”, de
patrimoni cultural i educació en el curs escolar 2018-2019, en què es va aprovar la
incorporació del recurs didàctic “Els Colors de la Rumba Catalana”, de l’entitat
Associació de Música Moderna de Girona, amb el NIF G55176630.
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Vist que en data 6 de juliol de 2018, amb núm. de registre 1-2018-012373-2,
l’Associació de Música Moderna de Girona presenta una sol·licitud de modificació del
preu final de l’activitat “Els Colors de la Rumba Catalana”.

Vist que en la primera sol·licitud el preu de l’activitat “Els Colors de la Rumba
Catalana” era de 2,25 € i ara sol·liciten que el preu de l’activitat sigui de 9,25 €.

Vist que la seva petició no altera les condicions per a incorporar l’activitat “Els Colors
de la Rumba Catalana” al programa “Indika”, de patrimoni cultural i educació en el
curs escolar 2018-2019; ja que la puntuació mínima per entrar a formar part del
programa “Indika” és de 5 punts i a ells els correspon 7,25 punts amb la modificació
de preu realitzada.

La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Modificar el punt Primer, de l’acord de Junta de Govern del dia 15 de maig de
2018, el qual quedarà redactat de la següent manera:

“PRIMER. Resoldre de la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de patrimoni
cultural i educació en el curs escolar 2018-2019, els recursos didàctics que es detallen
a continuació:

(...)

Núm. Exp.
2018/2962

Beneficiari: Associació de Música Moderna de
Girona NIF G55176630

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ
P R E U
FINAL PUNTUACIÓ

Els Colors
de la
R u m b a
Catalana

P a t r i m o n i
Intangible Mitja 9,25 € 2,25 € 7,00 € 7,25 €

 (...)"

Segon. Traslladar aquest acord a l’Associació de Música Moderna de Girona.

50. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.35 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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