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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 974

Número:974
Caràcter: Ordinària
Data: 16 d'octubre de 2018
Hora d’inici: 10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/8364

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 1r
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 2n
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta 3a
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

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

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del
dia 2 d’octubre 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, de Bases del Règim Local:

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
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3. JG974/000065/2018-PPCICL; Proposta President Comissió Informativa CLHBG;
Habitatge (028): Concessió de les subvencions als ajuntaments i consells
comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit
comarcal (exp: 2018/1420)

4. JG974/000068/2018-PPCICL; Proposta President Comissió Informativa CLHBG;
Habitatge (028): Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la
Diputació de Girona, per donar suport a les entitats de la demarcació de Girona
que formen part de la xarxa d'habitatges d'inserció social. (exp. 2018/6834)

5. JG974/000002/2018-PPCICLCAS; Prop. Pres. CI Coop. Local, Cultural i d'Acc.
Soc.; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia presentada
per l'Ajuntament d'Olot a la subvenció nominativa per al finançament del volum
de la col·lecció Nova Biblioteca Olotina corresponent a l'any 2018 (exp.
2018/8221)

6. JG974/000003/2018-PPCICLCAS; Prop. Pres. CI Coop. Local, Cultural i d'Acc.
Soc.; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia del senyor Sebastià Roig
i Casamitjana i la baixa de la senyora Carme Renedo i Puig com a membres del
Consell de Redacció de la Revista de Girona (exp. 2018/8312)

7. JG974/000004/2018-PPCICLCAS; Prop. Pres. CI Coop. Local, Cultural i d'Acc.
Soc.; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Molló
a la subvenció concedida per l'edició del llibre "La tria de Mulats d'Espinavell"
(exp. 2018/4378)

8. JG974/000002/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Resolució convocatòria de
subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana (exp.
1505/2018)

9. JG974/000004/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1559)

10. JG974/000005/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Vilaür, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017 (exp. 2017/1640)

11. JG974/000006/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Blanes, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017 (exp. 2017/1308)

12. JG974/000008/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Avinyonet de Puigventós, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/224

13. JG974/000010/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Llagostera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2018 (exp. 2018/929)

14. JG974/000193/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Calonge per al finançament de l'Any Viladesau (exp. 2018/7694)
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15. JG974/000194/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació Xarxa d'Espectacles per al finançament de la Xarxa 2018_Circuit de
programació estable d'espectacles familiars (exp. 2018/7474)

16. JG974/000195/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Jove Orquestra de Figueres per al finançament de les activitats i funcionament
de la JOF (exp. 2018/7703)

17. JG974/000196/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a La
Tornada, SCP per al finançament del Festival Espurnes (exp. 2018/7685)

18. JG974/000197/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Associació Puigcerdà Music per al finançament del Puigcerdà Music Festival
(exp. 2018/7693)

19. JG974/000198/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes per al
finançament del Cicle Gaudí a la demarcació de Girona (exp. 2018/7723)

20. JG974/000200/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
Flamingo Auditorium 2013, SL, per al finançament del Memorial "Jo, Xavier
Cugat" (exp. 2018/7778)

21. JG974/000201/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
Ibercamera, SA, per al finançament de l'11a Temporada Ibercamera (exp.
2018/7935)

22. JG974/000047/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència del
dia 27/9/2018, relativa a aprovar un canvi de destí de diverses actuacions
incloses al PUOSC, anualitat 2017, Alp, Garriguella i Santa Coloma de Farners
(exp. 2018/3756)

23. JG974/000048/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
relativa a aprovar el canvi de destí de la subvenció del PUOSC 2017, de
l'Ajuntament de la Selva de Mar (exp. 2016/6371)

24. JG974/000049/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència de
dia 27/9/2018, relativa a autoritzar a l'Ajuntament de Olot la redistribució de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2017 (exp. 2017/1464)

25. JG974/000056/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovar el CN/286, entre la DDGI i l'Aj. d'Arbúcies- Museu
Etnològic "La Gabella" (exp. 2018/5182)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

26. JG974/000020/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Aprovar el conveni amb la Fundació Futbol Club
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Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a la implementació del
projecte FutbolNet a la demarcació de Girona (exp. 2018/3277)

27. JG974/000036/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Subvencions per suport als programes municipals d'ajuts als esportistes
amateurs gironins d'esports individuals (exp. 2018/6747)

28. JG974/000001/2018-PDDM; Proposta Diputat Delegat Monuments; Monuments
(018): Acta tancament subvencions no justificades Pla de Monuments 2017 (exp.
2016/7426)

29. JG974/000007/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per
l'advocat Francesc Xavier Cantó Batallé, en nom i representació del senyor
J.R.E. (exp. 2018/79)

30. JG974/000008/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per
l'advocada Imma Casassas Molist, en nom i representació de Seguros Catalana
Occidente, SA i d'Auxiliar d'Explotacions Energètiques, SL (exp. 2018/80)

31. JG974/000009/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada per JGA (exp. 2018/6036)

Assumptes procedents de les comissions informatives – competències delegades del
Ple

32. JG974/000086/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat pública compatible al
Sr. Xavier Dilmé Vert (exp. 2018/8037)

33. Proposicions urgents

34. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2
d’octubre de 2018

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 d’octubre
de 2018, prèviament lliurada als assistents.

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

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
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3. JG974/000065/2018-PPCICL; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Habitatge (028): Concessió de les subvencions als ajuntaments i
consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en
l'àmbit comarcal. Exp: 2018/1420.

Vistes les Bases reguladores de les subvencions a ajuntaments i consells comarcals
per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, aprovades pel
Ple per la Diputació de Girona el dia 21 de febrer de 2017, publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) número 81, de 27 d’abril de 2017.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona,
Junta de Govern del dia 6 de març de 2018 BOP núm. 52, de 14 de març de 2018.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 12 de setembre de 2018, i de la Comissió
Avaluadora, de 13 de setembre de 2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.

Vista la convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la
gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, a la qual es van
destinar 77.000,00 € (57.000,00 € de l’aplicació pressupostària 403/1521/46500 i
20.000,00 € de l’aplicació pressupostària 403/1521/46200).

Ateses les sol·licituds rebudes per part dels ajuntaments i consells comarcals de la
demarcació de Girona, que ascendeixen a 87.720,00 €, 10.720,00 € més dels que
estaven pressupostats, se sol·licita ampliar el crèdit per import de 10.720,00 €.

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

Primer. Aprovar una ampliació de crèdit de l’import de la convocatòria de 10.720,00 €,
i autoritzar la despesa de 10.720,00 € a l’aplicació pressupostària 403/1521/46500,
d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària 2018 Crèdit inicial € Ampliació
de crèdit  €

Crèdit final
€

403/1521/46200
Ajuts a

ajuntaments
habitatge

20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

403/1521/46500
Ajuts a consells

comarcals
habitatge

57.000,00 € 10.720,00 € 67.720,00 €

TOTAL 77.000,00 € 10.720,00 € 87.720,00 €

Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de Subvencions a ajuntaments i
consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit
comarcal d’import total de 87.720,00 € d’acord amb el detall següent:

Exp. Aplicació pressupostària 2018 crèdit inicial € crèdit final € diferència €
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2018/1420 403/1521/46200
Ajuts a

ajuntaments
habitatge

20.000,00 € 19.930,00 € -70,00 €

2018/1420 403/1521/46500

Ajuts a
consells

comarcals
habitatge

67.720,00 € 67.790,00 € 70,00 €

TOTAL 87.720,00 € 87.720,00 € 0,00 €

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

Exp. Aplicació pressupostària 2018 Import €

2018/1420 403/1521/46200
Ajuts a ajuntaments

habitatge
- 70,00 €

2018/1420 403/1521/46500
Ajuts a consells

comarcals habitatge
70,00 €

TOTAL 0,00 €

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

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

Exp/2018 Beneficiari Concepte subvenció Pressupost/ Import
a justificar

Import subvenció
concedit

%
subv.

Aplicació pressupostària 403/1521/46200

4266 Ajuntament de Ripoll Gestionar el servei
comarcal d’habitatge

22.600,00 € 4.600,00 € 20,35%

4245 Ajuntament de
Banyoles

Gestionar el servei
comarcal d’habitatge

20.900,00 € 2.810,00 € 13,44%

4262 Ajuntament de
Puigcerdà

Gestionar el servei
comarcal d’habitatge

5.606,42 € 2.500,00 € 44,59%

4258 Ajuntament d’Olot Gestionar el servei
comarcal d’habitatge

33.933,00 € 10.020,00 € 29,53%
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Aplicació pressupostària 403/1521/46500

4285 Consell Comarcal del
Alt Empordà

Gestionar el servei
comarcal d’habitatge

110.741,00 € 14.700,00 € 13,27%

4234 Consell Comarcal del
Gironès

Gestionar el servei
comarcal d’habitatge

60.595,13 € 17.090,00 € 28,20%

4260 Consell Comarcal de
Baix Empordà

Gestionar el servei
comarcal d’habitatge

142.997,00 € 18.000,00 € 12,18%

4271 Consell Comarcal de
La Selva

Gestionar el servei
comarcal d’habitatge

121.320,95 € 18.000,00 € 14,84%

TOTAL IMPORT CONCEDIT 87.720,00 €

Sisè. Disposar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
pressupost de la Diputació de Girona de 2018 que tot seguit s’indiquen:

Aplicació pressupostària Import en euros
Subvencions per a consells comarcals 403/1521/46500 67.790,00 €
Subvencions per a ajuntaments 403/1521/46200 19.930,00 €

TOTAL 87.720,00 €

Setè. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació
de la resolució no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

Vuitè.  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 presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat
de la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que
finalitza el 15 de novembre de 2018.

Novè. Els beneficiaris hauran 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.
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Desè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

4. JG974/000068/2018-PPCICL; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Habitatge (028): Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i la Diputació de Girona, per donar suport a les entitats de la
demarcació de Girona que formen part de la xarxa d'habitatges d'inserció
social. Exp: 2018/6834.

Vist el conveni de col·laboració establert l’any 2017 entre la Diputació de Girona i
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, es proposa la renovació de la col·laboració
econòmica de la Diputació de Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
per donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que
gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió social, les quals consten
enumerades a l’Annex I i formen part de la XHIS, en virtut de l’Acord amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya de data 27 de març 2018.

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

La subvenció a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es troba prevista
nominativament al Pressupost del departament d’Habitatge per l’any 2018.

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.

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

Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, el qual es transcriu literalment tot seguit:

“CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER DONAR SUPORT A LES ENTITATS DE LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA QUE FORMEN PART DE LA XARXA D’HABITATGES
D’INSERCIÓ SOCIAL
REUNITS
D’una part, l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, representada pel secretari d’Hàbitat
 Urbà i Territori senyor Agustí Serra i Monté, com a President de l’Agència de
l’Habitatge, nomenat Secretari d’Habitat Urbà i Territori, per Decret 97/2018, 12 juny.
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I la senyora Judith Gifreu i Font, directora de l'Agència Catalana de l'Habitatge, que
actua en nom i representació d'aquest entitat, designada per acord del govern de 17
de juliol (DOGC núm. 7667, de 19 de juliol de 2018) i en ús de les facultats atorgades
per l'article 7.3.e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
De l’altra, la Diputació de Girona,  representada pel president, el senyor Miquel
Noguer i Planas, assistit per a aquest acte pel secretari general, el senyor Jordi
Batllori i Nouvilas, i en compliment de l’acord de la Junta de Govern del dia - de - de
2018.
EXPOSEN
I.- L’article 2 de la llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya encomana aquesta Agència l’execució i gestió de les polítiques d’habitatge
que són competència de la Generalitat de Catalunya.
Igualment,  l’article 3.1 f)  de la llei esmentada atribueix a l’Agència la funció de
gestionar i executar els programes socials relacionats amb l’habitatge. 
II.- D’acord amb els articles 8 c) i 22 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al
Dret a l’Habitatge, els programes socials d’habitatges inclouen, entre d’altres
actuacions, els habitatges d’inserció, els quals es destinen a atendre persones que
presenten problemes d’inserció i que requereixen una atenció especial, seguiment i
tutela especialitzats durant un període de temps, així com a atendre persones
llogateres d’infrahabitatges o d’habitatges sobreocupats.
III.- L’article 23 del Pla per al Dret a l’Habitatge estableix que la gestió dels habitatges
d’inserció s’articula mitjançant la Xarxa d’habitatges d’Inserció Social (XHIS),
integrada per les entitats sense ànim de lucre que gestionen els habitatges d’inserció,
que han de tenir com a finalitat social l’atenció a persones amb risc d’exclusió.
IV.- En 27 de març de 2018, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha signat un Acord
amb les entitats integrants dels Programes d’habitatges d’inserció social per tal de
donar suport econòmic a les entitats que gestionen habitatges tutelats per a col·lectius
amb risc d'exclusió.
V.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals
de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials.
VI.- L’article 41.1 de la citada Llei 12/2007 disposa que l’Administració de la
Generalitat i els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis
socials, d’acord amb les competències respectives, mitjançant els instruments
establerts per la legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la
legislació de règim local.
VII.- En aquest context, la Diputació de Girona té interès a col·laborar econòmicament
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de donar suport a les entitats del
tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen pisos per a persones
en situació d’exclusió social, en el marc de les competències d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, previstes a l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
VIII.- El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que pot atorgar la Diputació
de Girona en aquesta matèria es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i
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l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple de la
Corporació el 21 de febrer de 2012.
IX.- Aquesta Ordenança estableix en el seu article 15 els supòsits de concessió
directa, i entre d'altres supòsits, i amb caràcter excepcional preveu que es poden
atorgar directament subvencions per motius d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres raons degudament justificades que en dificultin la convocatòria
publica.
X.- Es compleix el requisit establert en el punt 15.c d'aquesta Ordenança, ja que
l'impacte de la crisi econòmica en el entorn immediat dels municipis de les comarques
de Girona ha comportat un empobriment d'amplis sectors de la població i l'enduriment
de les condicions de vida d'aquells que ja vivien en situació d'exclusió i pobresa, i una
de les necessitats bàsiques més afectades ha estat l'accés a l'habitatge per part dels
col·lectius amb dificultats.
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació de
Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per donar suport a les
entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen habitatges
per a persones en situació d’exclusió social, les quals consten enumerades a l’Annex I
i formen part de la XHIS, en virtut de l’Acord amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya de data 27 de març  de 2018.
Amb aquest objecte, al present conveni s’estableixen les condicions que han de fer
possible l’atorgament per part de la Diputació de Girona d’una subvenció econòmica a
favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per un import total de 81.000,00 € per a
l’exercici 2018.
Segon. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a:

a) Gestionar la Xarxa d’Habitatges d’Inserció social, tal i com s’estableix en la
secció 4, articles 22 a 25 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al Dret a
l’Habitatge.

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

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

d) Traslladar a la Diputació de Girona els indicadors agregats d’utilització de la
xarxa.

e) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les activitats objecte d’aquesta subvenció.

f)  Aportar un import mínim per habitatge de 1.200 €, en base a allò que disposa
l’esmentat article 25 del Decret 75/2014 i en base a allò que determina l’acord entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials o ajuntaments integrants de
la XHIS de data 27 de març de 2018.
Tercer. Aportació de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona, com a contribució al funcionament de la Xarxa d’Habitatges
d’Inserció Social, farà una aportació econòmica, mitjançant transferència a l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, per un import total de 81.000,00 euros, per tal de
col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors.



11
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts hauran de destinar-los a fer front, entre
d’altres, a les despeses generades pel lloguer, pel manteniment dels habitatges i per
les seves despeses corrents (llum, aigua, gas, etc.).
La relació d’entitats beneficiàries i habitatges per entitat es detallen a l’Annex I del
present conveni. La distribució dels ajuts es durà a terme en els termes que estableix
l’acord de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les entitats gestores adherides,
tal com s’estableix en l’article 25 de del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al
Dret a l’Habitatge.
La Diputació de Girona aportarà 600,00 € per habitatge i any.
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Quart. Pagament
El pagament de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya es realitzarà mitjançant una transferència corrent amb un
pagament de l’import total mitjançant una bestreta, un cop signat el conveni.
Cinquè. Termini d’execució
L’aportació econòmica de la Diputació de Girona es destinarà a finançar les despeses
que es produeixin com a conseqüència del manteniment en actiu dels habitatges per
part de les entitats de la demarcació de Girona que formen part de la Xarxa
d’Habitatges d’Inserció Social, entre els dies 1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
Sisè. Justificació de les despeses
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya haurà de justificar una despesa de com a
mínim  1.200,00€ per habitatge/any, com s’ha pressupostat des del primer Decret del
Pla pel Dret a l’Habitatge, que va iniciar la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, i
aportarà la documentació següent:
a) Compte justificatiu de la Diputació de Girona.
b) Memòria de l’actuació justificativa de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
c) Relació dels imports satisfets per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a
cadascuna de les entitats gestores d’habitatge en aplicació d’aquest conveni.
La data límit per a la justificació és el 31 de març de 2019.
El pagament s’efectuarà per transferència bancària un cop s’hagi presentat la
documentació anterior. En cas de justificar un import inferior a l’establert en el primer
paràgraf, l’aportació de la Diputació es reduirà proporcionalment.
Setè. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
Vuitè. Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que es constitueix com a col·legiat per
exercir les funcions de coordinació, execució i avaluació del seu funcionament.
Aquest òrgan es composa de 4 persones, 2 en representació de cadascuna de les parts
signatàries del conveni.
La Comissió de seguiment es reuneix un mínim d’una vegada l’any, a proposta de qualsevol de
les parts signatàries.
La comissió ha d’establir els mecanismes i els instruments tècnics necessaris per disposar de
les dades que permetin analitzar adequadament el funcionament de present conveni.
Novè. Difusió
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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona podran difondre el contingut
d’aquests conveni amb la finalitat que sigui coneguda la col·laboració que s’hi estableix entre
les parts i concretament, en relació amb la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social.
Desè. Vigència del Conveni
La vigència del conveni s’estableix des de la data en què se signa fins al 31 de març de 2019.
Onzè. Causes de resolució
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
 Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent.
 Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a
l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del termini de
vigència pactat o de qualsevol de les seves pròrrogues.
 Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
 Incompliment de les obligacions assumides per les parts  en aquest conveni i/o les
disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el
compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi,  haurà de comunicar a l’altra part
la seva intenció de resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació mínima de
15 dies.
 La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
 Les generals establertes per la legislació vigent.
En el supòsit d’extinció anticipada del conveni, s’haurà de documentar per escrit el
motiu de l’extinció i es liquidarà la part proporcional al temps en relació al termini de
vigència previst al conveni, d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2 de la llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Dotzè. Resolució de conflictes
En cas de dubte o controvèrsia sobre la interpretació, execució o resolució del
Conveni, les parts es comprometen a arribar a un acord en el marc de la Comissió de
Seguiment prevista al pacte setè d’aquest conveni. Si això no fos possible, les
qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al coneixement de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tretzè. Verificació i control
El  compte justificatiu s’entendrà com a documents suficients per acreditar el destí de
la subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a
les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació, i a qualsevol altra
actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de
control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
Catorzè. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeix aquesta subvenció és:
-
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
-
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
-
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
-
El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.
-  La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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-
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic.
-
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
-
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
-
Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
I en prova de la conformitat i perquè així consti, les parts signen el present conveni
per duplicat i un sol efecte, en el lloc i la data que s’assenyalen.
Girona,

Barcelona,
El president

El president
de la Diputació de Girona,

de l'Agència de l'Habitatge

de Catalunya
Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas

Agustí Serra i Monté
El secretari
de la Diputació de Girona

La directora
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de l'Agència de l'Habitatge

de Catalunya
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas

Judith  Gifreu i Font

ANNEX I
Entitats que formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció de la demarcació de
Girona 2018
NIF ENTITATS Habitatges

G1779512
1 ASSOCIACIÓ DE SUPORT I ACOLLIDA A L’IMMIGRANT ÀKAN 2
G1774081
2 ASSOCIACIÓ TALLERS 11
G1710192
4 ATART 1
R1700016
G CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA 8
P1700061C CONSORCI CENTRE D´ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS LA SOPA 4
G1769576
8 FUNDACIÓ ASTRES 3
G1714310
8 FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITÀRIA BELLVITGE 2
G1742522
4 FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA 1
G1770379
4 FUNDACIÓ PRIVADA ADIS 1
G1733849
2 FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS 4
G1753505
5

FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA -
FAGEDA 5

17588047
G FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA 4
G1792521
5 FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS 4
G1714869
3 FUNDACIÓ SER GI 77
F17444225 SUARA S.C.C.L. 8
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TOTAL 135

Segon. Concedir la subvenció següent:

Expedient: 2018/6834 Beneficiari: Agència de l'Habitatge de Catalunya
NIF: Q0801820B Anualitat 2018: 81.000,00€
Projecte: Suport a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció social de la
demarcació de Girona

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària
403/1521/45000 del pressupost ordinari d’enguany de la Diputació de Girona.

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

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

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

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

5. JG974/000002/2018-PPCICLCAS; Prop. Pres. CI Coop. Local, Cultural i
d'Acc. Soc.; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia
presentada per l'Ajuntament d'Olot a la subvenció nominativa per al
finançament del volum de la col·lecció Nova Biblioteca Olotina
corresponent a l'any 2018 (Exp.2018/8221).

En el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament d’Olot per al finançament del
volum de la col·lecció Nova Biblioteca Olotina corresponent a l’any 2018.

Amb data 28 de setembre de 2018 l’Ajuntament d’Olot ha presentat una sol·licitud de
renúncia de la subvenció esmentada (núm. de registre d’entrada 1-2018-016291-2).
En l’escrit de renúncia fan constar que per qüestions de calendari, durant l’any 2018
l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot no editarà cap volum de la col·lecció Nova
Biblioteca Olotina, i que per aquest motiu no presentaran la sol·licitud formal de
subvenció nominativa a la Diputació de Girona.

D’acord amb aquests antecedents, l’informe favorable de la cap del Servei de
Comunicació Cultural, i de conformitat amb el decret de 28 de setembre de 2018 de
delegació a favor de la Junta de Govern de les atribucions per a l’atorgament de
subvencions nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves
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Tecnologies, Esports i Benestar, sigui quin sigui el seu import, amb càrrec als crèdits
dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu, i dins els límits establerts a la legislació
de règim local, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per
unanimitat acorda:

Primer: Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament d’Olot a la
subvenció nominativa per al finançament del volum de la col·lecció Nova Biblioteca
Olotina corresponent a l’any 2018 (Exp. 2018/8221).

Segon: Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot.

6. JG974/000003/2018-PPCICLCAS; Prop. Pres. CI Coop. Local, Cultural i
d'Acc. Soc.; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia del senyor
Sebastià Roig i Casamitjana i la baixa de la senyora Carme Renedo i Puig
com a membres del Consell de Redacció de la Revista de Girona (Exp.
2018/8312).

Les vigents normes de la Revista de Girona, aprovades per la Junta de Govern de
data 4 de febrer de 2014, estableixen que la Revista compta amb l’assessorament del
Consell de Redacció, òrgan col·legiat integrat per investigadors, professionals i
experts en diferents disciplines i àmbits de la cultura, la ciència i la tecnologia que té
com a missió participar activament en la programació de la publicació i en la seva
avaluació sistemàtica.

El Consell de Redacció l’integren actualment 35 persones, nomenades per la Junta de
Govern de la Diputació a proposta del mateix Consell, que procura garantir la
representació territorial en aquest òrgan i també que hi siguin presents persones
expertes de les diferents disciplines i àmbits de coneixement.

Amb data 4 d’octubre de 2018, el Sr. Sebastià Roig Casamitjana ha presentat a la
Diputació de Girona un escrit on sol·licita donar-se de baixa del Consell de Redacció
de la Revista de Girona per manca de disponibilitat per assistir a les reunions que es
convoquen amb periodicitat bimestral, coincidint amb la publicació de cada nou
número.

D’altra banda, la Sra. Carme Renedo i Puig ha estat designada des del dia 1 de juliol
de 2018 directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a
Girona, motiu pel qual es proposa cursar la seva baixa com a membre del Consell de
Redacció de la Revista de Girona mentre ocupi aquest càrrec, atès que es procura
desvincular els càrrecs públics d’aquest òrgan d’assessorament.

Vistos aquests antecedents i vist l’informe del centre gestor, el president de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, la
Junta de Govern, per unanimitat acorda:

Primer. Acceptar la renúncia del Sr. Sebastià Roig i Casamitjana com a membre del
Consell de Redacció de la Revista de Girona.
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Segon. Donar de baixa del Consell de Redacció de la Revista de Girona la Sra.
Carme Renedo i Puig, mentre ocupi el càrrec de directora dels Serveis Territorials de
Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona.

Tercer. Agrair al Sr. Sebastià Roig i Casamitjana i a la Sra. Carme Renedo i Puig la
tasca realitzada com a membres del Consell de Redacció de la Revista de Girona.

Quart. Comunicar aquest acord al Sr. Sebastià Roig i Casamitjana i a la Sra. Carme
Renedo i Puig.

7. JG974/000004/2018-PPCICLCAS; Prop. Pres. CI Coop. Local, Cultural i
d'Acc. Soc.; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia de
l'Ajuntament de Molló a la subvenció concedida per l'edició del llibre "La
tria de Mulats d'Espinavell" (Exp. 2018/4378).

En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
2.244,00 euros a l’Ajuntament de Molló amb NIF P1711400J, per a la publicació del
llibre “La Tria de Mulats d’Espinavell”. (Exp. 2018/4378).

Amb data 27 d’agost de 2018 l’Ajuntament de Molló ha presentat un escrit de renúncia
de la subvenció esmentada (núm. de registre d’entrada 1-2018-014425-2). En l’escrit
de renúncia exposen que no és possible dur a terme l’actuació pels terminis de
justificació i l’import total atorgat.

D’acord amb aquests antecedents, i l’informe de la cap del servei de Comunicció
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió informativa de
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat acorda:

Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Molló de la
subvenció de 2.244,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 3 de juliol de
2018 per a l’edició del llibre “La Tria de Mulats d’Espinavell” (expedient 2018/4378).

Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920180006860 de data 20/06/2018
per import de 2.244,00 euros a nom de l’Ajuntament de Molló.

TERCEr. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Molló.

8. JG974/000002/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Resolució
convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació
ciutadana (1505/2018)

Vistes les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la
participació ciutadana, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20
de febrer de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
número 40 de 26 de febrer de 2018.
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Vista la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació
ciutadana, anualitat 2018, aprovada per la Junta de Govern en la sessió del dia 6 de
març de 2018 i publicada al BOPG número 53 de 15 de març de 2018.

Atès que la convocatòria estableix en l’apartat 2 la possibilitat d’ampliar el crèdit
pressupostari amb una quantitat addicional de com a màxim el mateix import,
derivada de l’aprovació d’una modificació pressupostària, quan es doni alguna de les
circumstàncies previstes a l’article 58 de l’RD 887/2006, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS).

Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies, i per tal d’incrementar el
percentatge de finançament de les actuacions sol·licitades i que s’ha incoat i aprovat
definitivament l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC5/2018 del pressupost de la
Diputació de Girona de l’exercici 2018, en data 17/09/18 mitjançant el qual
s’incrementa en 50.000,00 € el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària
404.9240.46200.-Ajuts a ajuntaments Bon Govern, Transparència i Participació.

Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 19 de setembre de 2018 i l’acta de la
Comissió avaluadora de data 20 de setembre de 2018 en el qual es concreta el
resultat de l’avaluació efectuada.

D’acord amb els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per
unanimitat acorda:

Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 404.9240.46200.-Ajuts a ajuntaments Bon Govern, Transparència i
Participació.

Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions per polítiques de foment de la
participació ciutadana, anualitat 2018 en 50.000,00 €, d’acord amb el que es detalla
tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent:

Any Aplicació Pressupostària C r è d i t s
inicials

Augment
 de la
convocatòria

Crèdits finals

2018 404.9240.46200 Ajuts a
ajuntaments Bon Govern,
Transparència i Participació

93.000,00 € 50.000,00 € 143.000,00 €

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

Quart. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les següents
subvencions d’acord amb el detall que segueix:

Ajuntament Expedient NIF Concepte subvenció Despesa a
justificar

Import
subvenció
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Anglès 5194/2018 P1700800-D

Procés participatiu per al
disseny de les avaluacions de
la carta de serveis municipal
per part de la ciutadania 5.445,00 3.950,16

Argelaguer 4486/2018 P1701000-J
Consell dels Infants
d'Argelaguer 1.500,00 1.500,00

Besalú 5052/2018 P1702200-E

Disseny i dinamització
pressupostos participatius de
2019 12.535,60 3.680,83

Bescanó 5050/2018 P1702300-C
Pressupostos Participatius
Bescanó 2018 3.920,00 3.680,83

Bisbal d'Empordà, La 5241/2018 P1702500-H
Pressupostos participatius
2019 7.300,00 3.591,06

Brunyola-Sant
Martí Sapresa 5071/2018 P1703100-F

Consolidació del pla de
participació i disseny dels
Pressupostos participatius 3.600,00 3.600,00

Caldes de Malavella 5247/2018 P1703700-C

Disseny i dinamització dels
pressupostos participatius de
Caldes de Malavella 2018-2019 18.993,00 3.052,40

Calonge 5202/2018 P1703800-A

Programació mòdul informàtic
de recollida i gestió de
propostes ciutadanes en el
marc dels Pressupostos
Participatius 931,70 931,70

Camprodon 5215/2018 P1704300-A

Procés participatiu per a la
definició del Centre de Cal
Marquès 5.000,00 3.680,83

Cassà de la Selva 5225/2018 P1704900-H
Pressupostos participatius del
2018 de Cassà de la Selva 5.600,00 3.501,28

Castelló d'Empúries 5072/2018 P1705200-B

Disseny i implementació d'un
procés de Pressupostos
Participatius a Castelló
d'Empúries 11.270,00 3.142,17

Castell-Platja d'Aro 5217/2018 P1705300-J
Pressupostos participatius
2018 28.469,17 3.231,95

Celrà 5192/2018 P1705400-H Celrà Participat 2018 9.758,00 4.219,49

Escala, L' 4499/2018 P1706800H
Pressupostos participatius de
l'Escala 2019 17.629,70 4.309,27

Girona 5075/2018 P1708500-B

La participació d'infants i
adolescents: El Consell
d'Infants i el Consell
d'Adolescents de Girona 14.050,00 3.860,39

Jonquera, la 5244/2018 P1709300-F

Disseny i implementació d'un
procés de Pressupostos
Participatius per a l'exercici
pressupostari 2019 8.350,00 3.591,06

Llagostera 5053/2018 P1709600I Llagostera 2019 10.150,00 3.950,16

Llambilles 3445/2018 P1709700-G
Pressupostos participatius
2019 726,00 726,00

Lloret de Mar 3708/2018 P1710200-E
Pressupostos Participats
2018-2019 9.000,00 3.950,16

Mieres 5208/2018 P1711200-D Pressupostos participatius 3.893,20 3.698,54

Olot 5107/2018 P1712100-E
Pressupostos participatius a
Olot 21.767,90 4.488,82

Palafrugell 5056/2018 P1712400-I
Procés Participatiu Gent Gran
Activa 8.020,81 2.693,29

Palamós 5222/2018 P1712500-F
Palamós amb Veu i Vot.
Pressupostos participats 2019 10.000,00 3.860,39

Palau-saverdera 5054/2018 P1712700-B
Pressupostos participatius
Palau-saverdera 2019 8.240,10 4.309,27

Puigcerdà 5219/2018 P1715000-D

Procés participatiu de definició
del projecte de remodelació del
Local de Joventut de
Puigcerdà. 6.000,00 2.962,62

Riells i Viabrea 4488/2018 P1715500-C Creació del Consell d'Entitats 3.300,00 3.142,17
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Ripoll 5245/2018 P1715600-A

Primers Pressupostos
Participatius Ajuntament de
Ripoll 2018 3.600,00 3.591,06

Riudaura 5049/2018 P1715800-G Participació ciutadana 1.500,00 1.500,00

Riudellots de la Selva 5376/2018 P1715900-E
Procés participatius dual a
Riudellots 7.300,00 3.950,16

Roses 4483/2018 P1716100-A

Disseny i implementació d'un
procés de pressupostos
participatius 2019 9.825,20 3.231,95

Salt 5200/2018 P1716400-E

Implementació i
desenvolupament de la
plataforma Decidim com a eina
estructural dels processos
participatius a Salt 18.074,00 2.872,85

Sant Feliu Pallerols 5279/2018 P171710P0J

Un procés participatiu de
construcció del Reglament
d'Usos pels Horts del Soler al
municipi de Sant Feliu de
Pallerols 4.486,68 3.950,16

Sant Gregori 5082/2018 P1717300-F
Pressupostos participatius i
selecció logo Sant Gregori 4.000,00 2.000,00

Sant Hilari Sacalm 5081/2018 P1717400D
Pressupostos participatius
2018 5.000,00 2.962,62

Santa Coloma de
Farners 5046/2018 P1719100-H

Procés participatiu vinculat a la
rehabilitació del Teatre
Catalunya 5.125,00 3.142,17

Santa Cristina d'Aro 5073/2018 P1719200-F Pressupost Participatiu 21.261,68 3.860,39

Santa Pau 5213/2018 P1719600-G

Un procés participatiu de
resiliència comunitària pel Pla
Especial del Conjunt Històric
de Santa Pau 6.094,00 3.591,06

Sils 3162/2018 P1720500-F
Procés participatiu del
pressupost municipal 2019 7.066,40 2.962,62

Torroella de Montgrí 5078/2018 P1721200-B

Pressupostos participatius de
Torroella de Montgrí i l'Estartit -
Tu decideixes! 27.953,64 3.950,16

Tossa de Mar 5055/2018 P1721500-E

Suport a la definició de
l'estratègia de participació
ciutadana de Tossa de Mar 9.400,00 3.052,40

Viladrau 5220/2018 P1723400-F
Creació Consell d'Infants i
Consell de Joventut 4.075,00 4.075,00

Vilafant 5242/2018 P1723500-C
Pressupostos Participatius
Vilafant 2018-19 8.917,50 3.321,73

Vilobí d'Onyar 5227/2018 P1724800-F

Disseny i dinamització dels
pressupostos participatius de
Vilobí d'Onyar 2018 7.255,00 3.680,83

TOTAL
143.000,00 €

Cinquè. Disposar la despesa total de 143.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 404.9240.46200 del pressupost de 2018 de la Diputació de Girona.

Sisè. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que
s’indiquen:

Ajuntament Expedient NIF Concepte Motiu desestimació

Crespià 4482/2018 P1706300-E

Creació i adequació d'espai per
a facilitar la participació
ciutadana en projectes
municipals i temes d'interès

No obté la puntuació
mínima establerta a
les bases
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Sant Joan de les Abadesses 5281/2018 P1717700-G

Procés participatiu ciutadà per a
l'ordenació de l'espai i dels usos
dels horts del municipi  de Sant
Joan de les Abadesses

No obté la puntuació
mínima establerta a
les bases

Sant Jordi Desvalls 5195/2018 P1717600-I
Reforma i eventual ampliació de
la zona esportiva del municipi

No obté la puntuació
mínima establerta a
les bases

Susqueda 5211/2018 P1720600-D

Proposta de suport extern per al
disseny i la dinamització dels
pressupostos participatius de
Susqueda

No obté la puntuació
mínima establerta a
les bases

Setè. Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació.

Vuitè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2019.

Els beneficiaris presentaran:

 La justificació per via telemàtica a través de la plataforma EACAT, mitjançant el
model de compte justificatiu normalitzat aprovat per la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat).
 La memòria d’execució del projecte, que ha de tenir com màxim 5 pàgines (resum
de les fases executades i el calendari d’execució, mecanismes emprats en el procés,
seguiment i valoració del procés des de l’inici fins al final).
 L’enllaç d’un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases del procés
del projecte subvencionat. Aquest vídeo es pot elaborar a partir d’un recull d’imatges
(fotografies en formats habituals d’imatge .avi, .mpeg) o de gravacions (format .mov),
ha d’estar publicat a la plataforma Youtube, i es publicarà a l’espai web de la
Diputació.
 L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat, tot i que l’activitat ja
hagi estat realitzada, previst a la base 21a a la pàgina web municipal, en cartells,
plafons informatius o en fullets, ja sigui fent esment del suport econòmic de la
Diputació de Girona en el projecte subvencionat, ja sigui amb la inserció del logotip de
la Diputació de Girona.

L’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa en cas que la
despesa efectiva justificada sigui inferior a la fixada com a “Despesa a justificar” en
aquest acord.

Novè. Notificar als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als quals se’ls ha
desestimat la sol·licitud, el present acord.

9. JG974/000004/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí
subvenció de l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017. Exp. núm. 2017/1559.
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2017. A L’Ajuntament de Sant Joan de Mollet se li va concedir la
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2017 per a despeses d’inversió,
d’acord amb el següent detall:

Concepte Pressupost Subvenció

Instal·lació de càmeres per control de via
pública

30.540,71 24.457,00

Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import
24.457,00 € per destinar-la a la instal·lació de càmeres per control de via pública.

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,
Habitatge i Bon Govern, per unanimitat acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017,
expedient 2017/1559, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Concepte canvi
destí

Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Instal·lació de càmeres
per control de via pública

11.417,77 24.457,00 11.417,77

Adquisició i
instal·lació butaques
i cortines edifici El
Casal

14.161,21 13.039,23

Total 24.457,00 24.457,00

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet amb la
indicació que el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està
condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona i a les condicions establertes en la normativa del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural 2017 i a la seva justificació, de com a mínim l'import
de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia
30 de novembre de 2018

10. JG974/000005/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí
subvenció de l'Ajuntament de Vilaür, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017. Expedient núm. 2017/1640
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2017. A L’Ajuntament de Vilaür se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2017 per a despeses d’inversió, d’acord amb el
següent detall:

Concepte Pressupost Subvenció

Obres de millora d'equipaments municipals 25.452,35 24.351,00

Vista la petició de l’Ajuntament de Vilaür de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 24.351,00 € per
destinar-la a les obres millora equipaments municipals: accessos cementiri, reforma
coberta i pintura sala esportiva i adequació zona amb un pressupost de 25.829,05 €.

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,
Habitatge i Bon Govern, 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 2017, expedient
2017/1640, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Concepte canvi destí Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Obres de millora
d'equipaments
municipals

24.351,00 0

Obres millora equipaments
municipals: accessos
cementiri, reforma coberta
i pintura sala esportiva i
adequació zona

25.829,05 24.351,00

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilaür amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de novembre
de 2018

11. JG974/000006/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí
subvenció de l'Ajuntament de Blanes, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017. Expedient núm. 2017/1308.



24
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2017. A L’Ajuntament de Blanes se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2017 per a despeses d’inversió, d’acord amb el
següent detall:

Concepte Pressupost Subvenció

Millora de modernització administrativa i
tecnològica de l'Ajuntament

448.184,00 215.968,00

Projecte de millora de la via pública 230.968,00 230.968,00

Total 446.963,00

Vista la petició de l’Ajuntament de Blanes de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 446.963,00 € per
destinar-la a millora d'espais públics i accessibilitat.

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
Habitatge i Bon , per unanimitat acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Blanes el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1308, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Concepte canvi
destí

Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Millora de
modernització
administrativa i
tecnològica de
l'Ajuntament

Millora de
modernització
administrativa i
tecnològica de
l'Ajuntament

112.320,00 215.968,00 103.648,00

Projecte de millora de
la via pública

230.968,00 0,00

Millora d'espais
públics i
accessibilitat

427.277,03 0,00 343.288,00

 Total 446.936,00 446.936,00

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Blanes amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de novembre
de 2018
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12. JG974/000008/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí
subvenció de l'Ajuntament de Avinyonet de Puigventós, dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/224

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Avinyonet de Puigventós se li va concedir
la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall:

Línia Concepte Pressupost Subvenció

Inversions Construcció de pista de skate 35.644,74 35.644,74
Conjunt street workout.
Estació esportiva escola

4.349,95 4.349,95

Total 39.994,69

Vista la petició de l’Ajuntament de Avinyonet de Puigventós de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import
39.994,69 € per destinar-la a obertura i manteniment de franges de prevenció
d'incendis forestals.

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,
Habitatge i Bon Govern, per unanimitat acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Avinyonet de Puigventós el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018,
expedient 2017/224 pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Construcció de pista
de skate

35.644,74

Conjunt street
workout. Estació
esportiva escola

4.349,95

Obertura i manteniment
de franges de
prevenció d'incendis
forestals

41.172,90 0,00 39.994,69

39.994,69 39.994,69

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Avinyonet de Puigventós amb
la indicació que el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
està condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona i a les condicions establertes en la normativa del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural 2018 i a la seva justificació, de com a mínim l'import
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de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia
30 de setembre de 2019.

13. JG974/000010/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comisisó Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí
subvenció de l'Ajuntament de Llagostera, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/929

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Llagostera se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall:

Línia Concepte Pressupost Subvenció

D e s p e s e s
corrents

Reparació de voreres 40.353,00 40.353,00

Vista la petició de l’Ajuntament de Llagostera de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 40.353,00
€ per destinar-la a la reparació de voreres i reparació del ferm del carrer Mestral.

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,
Habitatge i Bon Govern, per unanimitat acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Llagostera el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient
2018/929, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Reparació de
voreres

40.353,00

Reparació de
voreres i reparació
del ferm del carrer
Mestral

42.960,00 40.353,00

40.353,00 40.353,00

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Llagostera amb la indicació
que el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està
condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona i a les condicions establertes en la normativa del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural 2018 i a la seva justificació, de com a mínim l'import
de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia
15 de novembre de 2018.
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14. JG974/000193/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Ajuntament de Calonge per al finançament de l'Any
Viladesau (2018/7694).

L’Ajuntament de Calonge ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del funcionament i activitats dels actes de l’Any Viladesau i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2018/7694).

El dia 18 de gener de 2018 el músic  i compositor calongí Ricard Viladesau Caner
hauria complert 100 anys. Amb motiu d’aquesta efemèride, l’Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni ha programat un conjunt d’activitats per commemorar i difondre la figura i
l’obra d’un dels personatges més importants del sardanisme modern. L’any Viladesau
presenta més d’una vintena d’activitats culturals que giren al voltant del que fou definit
per Pau Casals com el príncep de la tenora, virtuós d’aquest instrument i compositor
destacat amb una producció sardanista que inclou més de  200 peces.

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

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Calonge per al finançament de
l’organització dels actes de l’Any Viladesau, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2018/7694 Ajuntament de
Calonge

P1703800A Actes Any
Viladesau

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

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

Cost de les
despeses

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar
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subvencionat subvencionables
52.400,00 € 52.400,00 € 10.000,00 € 19,08 % 52.400,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46235 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’Ajuntament de Calonge 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 19,08 %, 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’Ajuntament de Calonge ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
10.000,00 € 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
dels actes de l’Any Viladesau.

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’Ajuntament de Calonge 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
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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 Calonge 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 Calonge, 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:
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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.

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 Calonge.

15. JG974/000194/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Fundació Xarxa d'Espectacles per al finançament de la
Xarxa 2018_Circuit de programació estable d'espectacles familiars
(2018/7474).

La Fundació Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya, amb seu a
Terrassa, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del projecte del
circuit de programació estable d’espectacles familiars a les comarques gironines i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2018/7474).
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La Fundació Xarxa, en atenció als seus objectius fundacionals, treballa per a la
promoció i difusió del teatre infantil no tan sols a través de la programació estable del
seu circuit d’una setantena de poblacions. La seva voluntat i el seu compromís són els
de contribuir a la dignificació i millora d’aquest sector de les arts escèniques.

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.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils
de Catalunya, amb seu a Terrassa, per al finançament del circuit de programació
estable d’espectacles familiars, a les comarques gironines, que es detallen a
continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2018/7474 Fundació Xarxa
d ’ E s p e c t a c l e s
Infantil i Juvenils
d e
Catalunya_Terrass
a

G60953940 Circuit de
programació
e s t a b l e
c o m a r q u e s
gironines

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

75.000,00 € 75.000,00 € 5.000,00 € 6,66 € 75.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS,
(50.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48056 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.



33
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 5.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 6,66 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
La Fundació Xarxa d’Espectacles, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 75.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

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

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
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,
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encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt la Fundació Xarxa d’Espectacles, 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 Pau Xarxa d’Espectacles, 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;
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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 Xarxa d’Espectacles, 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.
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g)  La bona fe.
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils
de Catalunya, amb seu a Terrassa.

16. JG974/000195/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Jove Orquestra de Figueres per al finançament de les
activitats i funcionament de la JOF (2018/7703).

L’Associació Jove Orquestra de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa per
al finançament d’activitats i funcionament i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2018/7703).

La Jove Orquestra de Figueres respon a la voluntat de cobrir un buit en l’educació
musical de formació orquestral, dirigida a tots els joves músics de les diferents
escoles de música de l’Empordà. També ofereix activitats de caràcter divulgatiu que
estan dirigides a totes les persones que tinguin interès en la història i la cultura
musical. Aquestes accions són impartides per musicòlegs i especialistes que doten
d’eines al públic amb la finalitat de fomentar una audició musical més activa.

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 culturals.
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Jove Orquestra 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,
per unanimitat acorda:

Primer. Concedir la subvenció a la Jove Orquestra de Figueres, per al finançament de
les activitats i el funcionament de la JOF, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2018/7703 Jove Orquestra de
Figueres

G17229196 Activitats i
funcionament
de la JOF

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

32.265,00 € 32.265,00 € 3.000,00 € 9,29 % 32.265,00 € €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS, (3.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48057 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 la Jove Orquestra de Figueres accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
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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 3.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 9,29 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
La Jove Orquestra de Figueres ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
32.265,00 € 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.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt la Jove Orquestra 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
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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 Jove Orquestra 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.
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La Jove Orquestra 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.
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
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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 Jove Orquestra de Figueres.

17. JG974/000196/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a La Tornada, SCP per al finançament del Festival Espurnes
(2018/7685).

La Tornada SCP, de Girona, amb seu a Terrassa, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament del projecte del Festival Espurnes de Llagostera i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2018/7685).

El festival Espurnes neix amb una clara voluntat d’es devenir un punt de trobada
cultural. Un espai on música, circ, tallers i d’altres activitats es fusionin per oferir
una oferta única, per a tota la família i que es diferenciï de la resta de propostes
del calendari de festivals gironí.

Tot això amb l’objectiu final de convertir Llagostera en un aparador de propostes
consolidades i d’altres de més emergents, sempre amb un fort predomini dels
artistes gironins.

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 la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben
els festivals.

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

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat acorda:
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Primer. Concedir la subvenció a La Tornada, SCP, amb seu a Girona, per al
finançament del Festival Espurnes de Llagostera, que es detallen a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2018/7685 La Tornada,
SCP_Girona

J55212179 F e s t i v a l
Espurnes de
Llagostera

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

8.200,00 € 8.200,00 € 5.000,00 € 60,97 % 8.200,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS, (5.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47932 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 La Tornada, SCP, accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el
contrari.

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 5.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 60,97 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
La Tornada, SCP, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 8.200,00 €
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:
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a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
l’activitat esmentada.

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 Tornada, SCP, 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 Tornada, SCP, 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 Tornada, SCP, 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 l’empresa La Tornada, SCP, amb seu a Girona.

18. JG974/000197/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
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nominativa a l'Associació Puigcerdà Music per al finançament del
Puigcerdà Music Festival (2018/7693).

L’Associació Puigcerdà Music, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del Puigcerdà Music Festival i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2018/7693).

El Puigcerdà Music Festival té una duració de 13 dies, en què es programen concerts
consistents en recitals de solistes i música de cambra en diferents escenaris de la
Cerdanya. Es convida artistes de prestigi nacional i internacional, procedents de
diferents països.

El festival es complementa amb les masterclass que ofereixen els artistes durant la
duració del festival a joves talents nacionals i internacionals que aprofundeixen en el
seu aprenentatge i amplien el seu bagatge personal i professional en un entorn
natural privilegiat que condueix a la inspiració.

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Puigcerdà Music, per al finançament de
l’organització del Puigcerdà Music Festival, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2018/7693 A s s o c i a c i ó
Puigcerdà Music

G55265458 P u i g c e r d à
Music Festival

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

59.900,00 € 59.900,00 € 9.000,00 € 15,02 % 59.900,00 € €
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de NOU MIL EUROS, (9.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48055 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 Puigcerdà Music 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 9.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 15,02 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
L’Associació Puigcerdà Music ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
59.900,00 € 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 Puigcerdà Music Festival.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt l’Associació Puigcerdà Music 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’Associació Puigcerdà Music 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 Puigcerdà Music 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’Associació Puigcerdà Music, amb seu a Puigcerdà.

19. JG974/000198/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques
Catalanes per al finançament del Cicle Gaudí a la demarcació de Girona
(2018/7723).

L’Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, amb seu a
Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Cicle Gaudí
a les comarques gironines i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/7723).

El Cicle Gaudí és un projecte creat el 2016 a la demarcació de Barcelona per apropar
el cinema català al públic de casa nostra. El 2018 vol arribar a tot el territori i es
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desenvolupa en 10 localitats de la demarcació de Girona (Besalú, Cadaqués, cassà
de la Selva, La Bisbal d’Empordà, Llagostera, Palamós, Ribes de Freser, Salt, Sant
Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i una localitat encara per concretar) i
programa cada mes (excepte juliol i agost) una sessió cinematogràfica d'una pel·lícula
de producció catalana. L’objectiu és ampliar el públic pel cinema català i crear noves
audiències que valorin i estimin el cinema fet a Catalunya. La voluntat és crear una
programació periòdica i estable a diferents poblacions de Catalunya.

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

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

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

Primer. Concedir la subvenció a l’Acadèmia de les Arts i de les Ciències
Cinematogràfiques Catalanes, per al finançament del Cicle Gaudí a les comarques
gironines, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2018/7723 Acadèmia de les
Arts i de les
C i è n c i e s
Cinematogràfiques
Catalanes_Barcelo
na

G64816515 Cicle Gaudí a
les comarques
gironins

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

24.200,00 € 24.200,00 € 12.000,00 € 49,58 % 24.200,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS
(12.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48048 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
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pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 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’Acadèmia de les Arts i de les
Ciències Cinematogràfiques Catalanes, 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 12.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 49,58
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè
d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació. L’Acadèmia de les Arts i de les Ciències
Cinematogràfiques Catalanes ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
24.200,00 € 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);
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.
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.
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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’Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques Catalanes,
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’Acadèmia de les Arts i de les Ciències
Cinematogràfiques Catalanes, 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



54
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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’Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques Catalanes 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. (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’Acadèmia de les Arts i de les Ciències
Cinematogràfiques Catalanes, amb seu a Barcelona.

20. JG974/000200/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a Flamingo Auditorium 2013, SL, per al finançament del
Memorial "Jo, Xavier Cugat" (2018/7778).

L’empresa Flamingo Auditorium 2013, SL, de Girona, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de l’exposició temporal memorial “Jo, Xavier Cugat”,
s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/7778).

L’exposició “Jo, Xavier Cugat” pretén mantenir viu el llegat artístic d’una de les
personalitats amb més projecció internacional de la ciutat de Girona. Es tracta d’un
recorregut visual des de la seva etapa de formació a l’Havana, a l’esclat del seu èxit
internacional a Nova York i Los Angeles. Té la intenció de ser itinerant i recórrer
diverses poblacions 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 cooperació econòmica amb entitats i empreses culturals. L’objectiu
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d’aquesta línia és fomentar les accions culturals en el marc de l’associacionisme de
les comarques de Girona i donar suport al desenvolupament d’empreses culturals que
programen projectes en el territori.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Flamingo Auditorium 2013, 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 acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

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

Primer. Concedir la subvenció a Flamingo Auditorium 2013, SL, de Girona, per al
finançament de l’exposició Memorial, Jo, Xavier Cugat, a les comarques gironines,
que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2018/7778 F l a m i n g o
Auditorium 2013,
SL_Girona

B55182596 E x p o s i c i ó :
Memorial, Jo,
Xavier Cugat

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

53.807,00 € 53.807,00 € 16.000,00 € 29,73 % 53.807,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETZE MIL EUROS
(16.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47934 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.
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Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que Flamingo Auditorium 2013, 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 16.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 29,73
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè
d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació. Flamingo Auditorium 2013, SL ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 53.807,00 € 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);

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.

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 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 Flamingo Auditorium 2013, 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.
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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. Flamingo Auditorium 2013, 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.
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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.
Flamingo Auditorium 2013, 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.
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).
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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 Flamingo Auditorium 2013, SL, de Girona.

21. JG974/000201/2018-PPCICNTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a Ibercamera, SA, per al finançament de l'11a Temporada
Ibercamera (2018/7935).

Ibercamera, SA, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del projecte de l’11a Temporada Ibercamera a les comarques gironines i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/7935).

Durant el curs 2018, la Temporada celebra la seva 11a edició amb un total de 10
concerts de música clàssica que se celebren a la Sala Montsalvatge i la Sala de
Cambra de l’Auditori de Girona.

La Temporada té com a objectiu primordial donar a conèixer i fer difusió del patrimoni
cultural que constitueix la música clàssica, fer-la arribar al màxim nombre de persones
mitjançant una política de preus acurada i un programa dedicat als joves, per
facilitar-ne l’accés.

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 de
la qual s’hi engloben els festivals de música.

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

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat acorda:
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Primer. Concedir la subvenció a Ibercamera, SA, de Barcelona, per al finançament de
la 11èna Temporada Ibercamera a les comarques gironines, que es detallen a
continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2018/7935 I b e r c a m e r a ,
SA_Barcelona

A58252099 1 1 a
T e m p o r a d a
Ibercamera_co
m a r q u e s
gironines

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

366.335,71 € 109.863,71 € 9.000,00 € 8,19 % 109.863,71 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de NOU MIL EUROS, (9.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47931 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 PRODUCCIÓ 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 Ibercamera, SA, 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 9.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 8,19 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
Ibercamera, SA, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 109.863,71 €
corresponents a l’import de les despeses de PRODUCCIÓ, que consten en el
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pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

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

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 Ibercamera, SA, 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. Ibercamera, SA, 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.

Ibercamera, SA, 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.

Quinzè. Notificar aquest acord a l’empresa Ibercamera, SA, de Barcelona.
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Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

22. JG974/000047/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
del dia 27/9/2018, relativa a aprovar un canvi de destí de diverses
actuacions incloses al PUOSC, anualitat 2017, Alp, Garriguella i Santa
Coloma de Farners (exp. 2018/3756)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència de data
27/9/2018, relativa a aprovar el canvi de destí de diverses actuacions incloses al
PUOSC, anualitat 2017, dels ajuntaments d’Alp, Garriguella i Santa Coloma de
Farners. L’esmentada resolució es transcriu literalment a continuació:

“El proper 28 de setembre de 2018, finalitza el termini improrrogable per adjudicar les
actuacions incloses en el programa específic de cooperació municipal de la Diputació
de Girona, PUOSC de l’anualitat 2017.
Els ajuntaments d’Alp, Garriguella i Santa Coloma de Farners han presentat sol·licitud
de canvi de destí de les actuacions, sense modificar l’import de la subvenció inicial,
juntament amb la documentació requerida per a la seva tramitació.
Vist que es compleixen les condicions recollides a les corresponents Bases
específiques i complementàries reguladores, en relació al canvi de destí de les
actuacions.
Atesa la normativa que regeix l’esmentat Programa específic, la urgència en la
tramitació del canvi de destí motivada per la finalització del termini d’adjudicació i 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 del règim local),
RESOLC
Primer. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Rehabilitació del centre cultural Teatre
Municipal d’Alp” que l’Ajuntament d’Alp té inclosa en el Programa específic de la
Diputació, anualitat 2017, per destinar-la a la nova actuació titulada “Millora i
conservació al cementiri d’Alp”, amb un pressupost de 23.154,04 € i una subvenció de
11.548,00 € (Exp. núm. 6171/2016).
Segon.  Aprovar el canvi de destí de l’obra “Construcció d’una nau al cementiri” que
l’Ajuntament de Garriguella té inclosa en el Programa específic de la Diputació,
anualitat 2017, per destinar-la a la nova actuació titulada “Equipament de serveis i
d’activitats socioculturals i recreatives”, amb un pressupost de 393.223,67 € i una
subvenció de 70.000,00 € (Exp. núm. 3930/2016), condicionat a la resolució favorable
de la Generalitat de Catalunya a la sol·licitud de canvi de destí de la subvenció inclosa
en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010, per a la mateixa obra.
Tercer. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Piscina exterior i el seu tancament al
centre esportiu de Santa Coloma de Farners” que l’Ajuntament de Santa Coloma de
Farners té inclosa en el Programa específic de la Diputació, anualitat 2017, per
destinar-la a dues noves actuacions d’acord amb el següent detall:

Exp.
núm.

Concepte Pressupost Subvenció %
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3333/
2016

Obres de reforma de la planta 2a edifici
Ca les Monges per a oficines de
Benestar i Serveis Socials

107.474,80 € 69.353,50 €
64,53%

Substitució de finestres i
condicionament tèrmic aules 6è i
informàtica Escola Sant Salvador
d'Horta

24.267,01 € 15.646,50 € 64,48%

Quart. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que,
segons la base complementària nº 7 reguladora del Programa de 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.
Cinquè. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”

Per tot això, la Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució, més
amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal com ha estat redactada.

23. JG974/000048/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
relativa a aprovar el canvi de destí de la subvenció del PUOSC 2017, de
l'Ajuntament de la Selva de Mar (2016/6371)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència de data
28/09/2018, relativa a relativa a aprovar un canvi de destí de diverses actuacions
incloses al PUOSC, anualitat 2017, Alp, Garriguella i Santa Coloma de Farners (exp.
2018/3756)

“El proper 28 de setembre de 2018, finalitza el termini improrrogable per adjudicar les
actuacions incloses en el programa específic de cooperació municipal de la Diputació
de Girona, PUOSC de l’anualitat 2017.
L’Ajuntament de La Selva de Mar té inclosa al programa específic del PUOSC 2017
l’actuació “Adequació de l’entorn est del centre cultural Els Estudis”, amb un
pressupost de 83.567,97 € i una subvenció de 70.000,00 €.
L’Ajuntament de La Selva de Mar en data 26 de setembre de 2019 ha presentat
sol·licitud de canvi de destí de la subvenció per aplicar-la a l’obra “Reforma i millores
del centre cultural Els Estudis”, amb un pressupost d’execució per contracte de
83.657,98 € i una subvenció de 70.000,00 €, que representa un 83,67 % del
pressupost de la nova actuació.
Vist que es compleixen les condicions recollides a les corresponents Bases
específiques i complementàries reguladores, en relació al canvi de destí de les
actuacions i que l'Ajuntament de La Selva de Mar ha presentat la sol·licitud i el
corresponent projecte.
Atesa la normativa que regeix l’esmentat Programa específic, la urgència en la
tramitació del canvi de destí motivada per la finalització del termini d’adjudicació i 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 del règim local):
RESOLC:
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Primer. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Adequació de l’entorn est del centre
cultural Els Estudis” que l’Ajuntament de la Selva de Mar té inclosa en el Programa
específic de la Diputació, anualitat 2017, per destinar-la a la nova actuació titulada
“Reforma i millores del centre cultural Els Estudis”, amb un pressupost de 83.657,98 €
i una subvenció de 70.000,00 € (Exp. núm. 6371/2016).
Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de La Selva de Mar amb la
indicació que, segons la base complementària nº 7 reguladora del Programa de
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.
Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”

Per tot això, la Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució, més
amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal com ha estat redactada.

24. JG974/000049/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
de dia 27/9/2018, relativa a autoritzar a l'Ajuntament de Olot la redistribució
de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017 (exp. 2017/1464)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència de data
27/9/2018, relativa a autoritzar a l’Ajuntament de Olot la redistribució de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017,.
L’esmentada resolució es transcriu literalment a continuació:

“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2017. A L’Ajuntament de Olot se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2017, per a obres d’inversió, d’acord amb el següent
detall:

Expedient Concepte Pressupost Subvenció €

2017/1464 Conservació i millora de la
infraestructura viària a
diversos carrers de la ciutat

325.309,43 325.309,43

Projecte de renovació de la
infraestructura viària del
carrer Serra Ginesta

128.146,04 47.695,57

Total 373.005,00

Vista la petició de l’Ajuntament de Olot de redistribució dels imports de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 373.005,00
€.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria i de
conformitat amb el Decret de 13 de juliol de 2015, de delegació a favor dels
vicepresidents de competències atribuïdes a la Presidència,
RESOLC
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Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Olot la redistribució de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, per a obres
d’inversió (expedient 2017/1464), pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Pressupost
final

Subvenció
incial €

Subvenció
final €

Conservació i millora de la
infraestructura viària a
diversos carrers de la ciutat

313.045,26 325.309,43 313.045,26

Projecte de renovació de la
infraestructura viària del carrer
Serra Ginesta

146.954,30 47.695,57 59.959,74

Total 373.005,00 373.005,00

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Olot amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre
de 2018
Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”

Per tot això, la Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució, més
amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal com ha estat redactada.

25. JG974/000056/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovar el CN/286, entre la DDGI i l'Aj. d'Arbúcies-
Museu Etnològic "La Gabella" (exp. 2018/5182)

L’Ajuntament d’Arbúcies, el 3 de maig de 2018 ha sol·licitat una subvenció per al
finançament de funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny,
relacionats amb el Parc Natural del Montseny, per l’any 2018, i s’ha instruït l'expedient
2018/5182. CN/286.

La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del
Montseny. En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que,
situats als nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb
l’espai protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del
Montseny.

El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA), és un equipament cultural de
l’Ajuntament d’Arbúcies relacionat amb el patrimoni natural, etnològic i cultural del
parc natural del Montseny. El MEMGA acull en les seves instal·lacions i gestiona,
entre altres elements, el Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc
Natural del Montseny, un punt d’informació del parc i el multivisió “Llegendes del
Montseny” i està recollit com a dotació del Parc en el Pla Especial.
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El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona incorpora una línia
estratègica de col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny amb l'objectiu
de col·laborar amb els ajuntaments i ADFs per a la gestió del Parc, especialment per
a l'execució del pla d'informació, pla de prevenció d'incendis, la gestió de les
dotacions del Parc de titularitat municipal, la gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i
la promoció d'un model de turisme sostenible.

El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El
Montseny a l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es
fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. El Museu
Etnològic del Montseny, es va integrar en aquest programa a partir del curs
2008-2009.

La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc Natural del
Montseny, participa en la gestió del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a
òrgan assessor i consultiu de l’equipament.

La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure els anys 2014, 2015 i
2016, 2017 convenis de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del
Montseny.

La signatura d’un nou conveni ofereix l’oportunitat de garantir el bon funcionament del
Centre de Documentació i del Pla d’Informació del Parc que es defineix conjuntament
entre els serveis tècnics del Parc i els ajuntaments i que es fa des d’un plantejament
que cobreix les majors prioritats del conjunt del territori.

Per altra banda, el present conveni de col·laboració permet continuar el programa
educatiu “El Montseny a l’Escola” en l’àmbit d’Arbúcies.

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

Primer. APROVAR el text del conveni amb l’Ajuntament d’Arbúcies, relatiu al
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, any 2018,
que presenta el tenor literal següent:
 “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES PER AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DEL
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA GABELLA, DIRECTAMENT
RELACIONATS AMB EL PARC NATURAL DEL MONTSENY. CN/286.
Exp. 2018/5182
I. ENTITATS QUE INTERVENEN.
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ..., assistit pel..., en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data .....
I de l’altra, l'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P-1700900-B, representat peI ...,
assistit per...,.
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II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ.
La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el
seu àmbit territorial, en base a les determinacions del Pla Especial del Parc del
Montseny.
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del
Montseny. En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que,
situats als nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb
l’espai protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del
Montseny.
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de
col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai
natural. Aquesta col·laboració s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació,
pla de prevenció d'incendis, gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la
gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme
sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.
El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA), és un equipament cultural de
l’Ajuntament d’Arbúcies relacionat amb el patrimoni natural, etnològic i cultural del
parc natural del Montseny. El MEMGA acull en les seves instal·lacions i gestiona,
entre altres elements, el Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc
Natural del Montseny, un punt d’informació del parc i el multivisió “Llegendes del
Montseny” i està recollit com a dotació del Parc en el Pla Especial.
El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El
Montseny a l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es
fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. El Museu
Etnològic del Montseny, es va integrar en aquest programa a partir del curs
2008-2009.
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc Natural del
Montseny, participa en la gestió del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a
òrgan assessor i consultiu de l’equipament.
La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure els anys 2014, 2015,
2016 i 2017 convenis de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del
Montseny.
L’Ajuntament d’Arbúcies, vistos els resultats, argumenta la conveniència de renovar el
conveni pel proper any.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents
PACTES
Primer. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies en els projectes,
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, desenvolupi el
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, i que s’indiquen a continuació:
b) Gestió i manteniment del Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc
Natural del Montseny, amb una previsió de despeses de 22.179,98 €.
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c) Gestió del punt d’informació del Parc Natural del Montseny a Arbúcies. Entre les
seves funcions inclou la informació directa als visitants i la difusió d’actes, propostes i
publicacions del parc, amb una previsió de despeses de 34.671,43 €.
d) Manteniment del multivisió “Llegendes del Montseny”.
e) Utilització dels espais i infraestructures del museu com a oficina tècnica del Parc
Natural del Montseny per part dels tècnics de la Diputació de Girona per al
desenvolupament de part de les seves tasques de gestió del Parc.
f) Organització o col·laboració en la realització d’altres fòrums, conferències o altres
activitats relacionades amb la formació, divulgació i educació ambiental al Parc
Natural del Montseny, que seran concretades i aprovades, si és el cas, mitjançant les
corresponents addendes al present conveni.
g) Realització de les activitats que corresponen al municipi d’Arbúcies dins el
Programa “El Montseny a l’escola”, promogut pel Parc Natural, en el segon i tercer
trimestre del curs escolar 2017/18 i primer trimestre del curs 2018/19, amb una
previsió de despeses de 5.600 €.
Les actuacions previstes per al 2018 dins del present conveni tenen un pressupost de
68.101,49 €, que inclou 5.650,08 € per a despeses de neteja de l’equipament.
Segon. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona es
compromet a:
a) Proporcionar als responsables del Museu la informació del Parc Natural del
Montseny necessària per desenvolupar adequadament la tasca informativa, adreçada
als usuaris de l’equipament i als visitants en general.
b) Facilitar els elements de retolació i de senyalització necessaris per fer accessible el
punt d’informació del Parc Natural del Montseny, previ acord amb l’Ajuntament.
c) Facilitar les publicacions i els materials de divulgació que edita la Diputació
de Girona en relació amb el Parc Natural, per a la seva distribució gratuïta o de
venda al públic.
d) Promocionar, a través dels mitjans que li són propis, els serveis que ofereix el
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a equipament museístic, de recerca i
educatiu del Parc Natural.
e) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS
EUROS (28.600,00 €), per atendre les despeses que generin les activitats
contemplades en el pacte primer, amb les següents consideracions:
g) D’aquest import total, es destinaran VINT I TRES MIL EUROS (23.000,00 €)
anuals pel finançament de les despeses de contractació de personal, adquisició de
material, en relació als punts 1 al 5 del pacte primer i de despeses de neteja, que
correspon al 36,8 % d’aquestes despeses.
h) D'aquest import total es destinaran CINC MIL SIS-CENTS EUROS
(5.600,00 €) per atendre el 100% de les despeses que generin les activitats
contemplades en el pacte primer, punt sisè, amb les següents determinacions:
I. La Diputació de Girona finançarà per cada curs escolar un import de 700
€/grup classe per a un total de 8 grups, a repartir entre el segon i tercer trimestre del
curs 2017/18 i el primer trimestre del curs 2018/19 i  corresponents a un màxim del
100% de la despesa de personal educador. Cada grup classe, establert pel propi
centre escolar, haurà de comptar necessàriament amb un tutor assignat.
II. Aquesta subvenció inclou els conceptes de presentació personalitzada del
Programa i la Unitat didàctica als mestres del centre escolar a l’inici de cada curs, la
tutorització del curs, conducció de la sortida del 2on bloc, suport en la preparació de
les sortides de cada bloc, i avaluació externa.
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Seran acceptables canvis entre els imports relatius als diferents conceptes per
ajustar-los al nombre de grups escolars que efectivament participin en el programa “El
Montseny a l’Escola”, sense que això pugui significar en cap cas augmentar la
subvenció total de 28.600,00 €.
Tercer. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES.
L’Ajuntament d’Arbúcies es compromet a:
a) Incloure les tasques d’informació del Parc Natural del Montseny en el conjunt
d’activitats que es desenvolupen al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella atès
per un/a informador/a, que haurà d’estar obert al públic de dimarts a divendres (de les
11 h a les 14 h i de les 17 h a  les 20 h), així com també els dissabtes i diumenges (de
les 11 h a les 14 h i de les 16:30h a les 19 h) i festius al matí (de 11 h a 14 h).
b) Donar les instruccions necessàries al personal del Museu, per a què la informació i
l’atenció de les consultes relatives al Parc Natural, es realitzi de forma responsable i
seriosa.
c) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter
ambiental o turístiques relacionades amb el Parc Natural.
d) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis
que siguin necessaris.
e) Acreditar l’execució del programa a partir de l’avaluació que fan les escoles dels
blocs i de la unitat didàctica de cada cicle. Lliurar l’enquesta final d’avaluació de la
unitat didàctica com a document d’acreditació de la implantació del programa a
l’escola.
f) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure
l’anagrama i el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament
d’Arbúcies i el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, editin referent al Parc
Natural del Montseny.
Quart. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les
que es detallen en els pactes primer i segon 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 subvencionables les despeses indirectes de neteja de
l’equipament d’acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud.
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.
Cinquè. 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.
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Sisè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’ajuntament d’Arbúcies accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest conveni.
Setè. 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, corresponent a les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar el
nombre de visites i consultes ateses al Centre de Documentació i al punt d’informació
del Parc i grau de satisfacció dels usuaris; escoles i grups participants en el Programa
“El Montseny a l’escola” i grau de satisfacció dels mestres participants.
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 altre
document acreditatiu de la despesa legalment vàlid.
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.
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.
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
conseqüències que s’estableixen en l’Ordenança general de subvencions.
Vuitè. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret
per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l’interès legal que correspongui.
Novè. 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.
Desè. 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 del Museu i en uns cartells ubicats al Centre de Documentació i al Punt
d’Informació situat a l’entrada del Museu.
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:
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1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
2. Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
Onzè. 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.
Dotzè. 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.
Tretzè. 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, minoració 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.
Catorzè. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora
corresponent en els supòsits següents:
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació.
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Quinzè. 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.
Setzè. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
DISSetè. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DIVuitè. 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
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de normes que hi siguin aplicables.
DINovè. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que
sigui necessari, 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 podrà crear una comissió
de seguiment formada per dos representants de cada part.
Vintè. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la
seva signatura i finalitzarà el 28 de març de 2019 i podrà ser prorrogat per períodes
anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas
de pròrroga, l’addenda establirà l’import de subvenció i els terminis d’execució i de
justificació.
Vint-i-unè. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa
aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Vint-i-dosè. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni:
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord unànime de tots els firmants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis.
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat,
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.
Arbúcies,... Girona,...”

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 28.600,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 300/1700/46209.

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 aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies.

Cinquè. PUBLICAR el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

26. JG974/000020/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Aprovar el conveni amb la Fundació
Futbol Club Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a la
implementació del projecte FutbolNet a la demarcació de Girona.
Expedient 2018/3277
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La Diputació de Girona compta entre les seves finalitats la de donar suport als
ajuntaments i entitats de les seves comarques per a la promoció d'accions formatives
per als professionals que promouen i fomenten l'esport.

La Fundació del Futbol Club Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que té com
a finalitats principals la difusió i promoció de la dimensió formativa, cultural i social del
F.C. Barcelona dins la societat en general, tant a Catalunya, Espanya, com a nivell
internacional. Així mateix pretén fomentar la integració social dels infants i adolescents
que es troben en situació d'alta vulnerabilitat, a través de programes i projectes on
mitjançant l'esport es doni un recolzament integral en termes d'educació, assistència
sanitària, nutrició i recolzament psicosocial, principalment en les regions i comarques
més desfavorides de la nostra societat, així com a les seves famílies.

Atès que és d'interès de les parts establir una fórmula estable de col·laboració pel
desenvolupament del projecte FutbolNet.

Atesos els antecedents anteriors, vist l'informe favorable del Cap del Servei
d'Esports, i l’informe de la Secretaria General, 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 , per unanimitat acorda:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació
Futbol Club Barcelona per a la implementació del projecte FutbolNet a la demarcació
de Girona, el literal del qual diu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA
FUNDACIÓ  FUTBOL CLUB BARCELONA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL
PROJECTE FUTBOLNET A LA DEMARCACIÓ  DE GIRONA
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN
D'una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, que actua com a president i representant a
la DIPUTACIÓ DE GIRONA (en endavant DIPUTACIÓ) amb domicili a Girona
(17005), Pujada Sant Martí, 4-5, i NIF P1700000A, i assistit pel secretari general Sr.
Jordi Batllori i Nouvilas, en virtud de les facultats conferides per a acord de la Junta de
Govern del dia.......
I de l’altra, la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, FUNDACIÓ
BARÇA), amb domicili social a Barcelona (08028), carrer Arístides Maillol, s/n, i NIF
G-60627445, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de
Catalunya amb el núm. 835, representada en aquest acte per la Sra. Maria Vallés i
Segura, en al seva condició de Directora General, actuant en ús de les facultats que
té conferides.
En la qualitat en què els compareixents, respectivament, actuen, sota la seva
exclusiva responsabilitat, en ordre a la vigència dels seus càrrecs i suficiència de les
facultats als mateixos inherents, es reconeixen, amb caràcter recíproc, capacitat legal
suficient per a l’atorgament del present conveni.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Primer. Que la FUNDACIÓ BARÇA és una entitat sense ànim de lucre que té com a
finalitats principals la difusió i promoció de la dimensió formativa, cultural i social del
FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC BARCELONA) dins la societat en
general, tant a Catalunya, Espanya, com a nivell internacional. Així mateix, la
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FUNDACIÓ BARÇA pretén fomentar la integració social dels infants i adolescents que
es troben en situació d’alta vulnerabilitat, a través de programes i projectes en què,
mitjançant l’esport, es doni un recolzament integral en termes d’educació, assistència
sanitària, nutrició i recolzament psicosocial, principalment en les regions i comarques
més desfavorides de Catalunya, així com a les seves famílies.
Segon. El projecte “FutbolNet”, liderat per la FUNDACIÓ BARÇA, pretén fomentar
experiències de desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes,
identificats com a prioritaris per a la intervenció social i comunitària, basat en la
metodologia “Futbol3”, una eina d’intervenció social nova a Catalunya, però d’èxit
reconegut en altres països. Reeduca a través de l’esport i permet treballar amb grups
de joves, temes com la convivència, la discriminació, el gènere, etc.
Tercer. Que en compliment del compromís de la FUNDACIÓ BARÇA, de col·laborar
amb la societat catalana, des de la temporada 2013-2014, s’està aplicant ja en
diversos municipis de Catalunya en col·laboració amb els respectius ajuntaments. A
tal efecte, és voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració pel
desenvolupament del “Projecte FutbolNet” a la demarcació territorial de la Diputació
de Girona.
Quart. Que la DIPUTACIÓ sempre s’ha caracteritzat pel seu suport als ajuntaments,
consells comarcals i consells esportius perquè puguin desenvolupar la seva tasca
amb eficiència, eficàcia i proximitat. Part d’aquest suport consisteix en promoure i
enfortir els serveis esportius i socials que ofereixen les administracions locals i
comarcals. Per això vol participar en aquest projecte, que reverteix directament en el
territori i en els/les seus/ves ciutadans/es, donant suport als ajuntaments de la
demarcació que pretenguin impulsar a través de l’esport, una estratègia social de
foment del civisme, i la generació d’uns valors fonamentals pels/les infants i joves dels
seus respectius municipis.
Cinquè. Que els ajuntaments de la demarcació de Girona interessats en el
desenvolupament i posada en funcionament del projecte “FutbolNet”, que promou la
FUNDACIÓ BARÇA, en l’àmbit del seu municipi, per considerar que és un instrument
de foment de la cohesió i de la vertebració social entre els/les infants i joves veïns,
s’hauran d’adherir al present conveni marc, signant el corresponent acord d’adhesió,
quin model s’incorpora al present com a Annex I.
Sisè. Que en virtut de les manifestacions precedents, i a fi i efecte d’establir els
paràmetres de les obligacions i drets que dimanen de la relació que s’estableix en el
present conveni, les parts acorden subscriure de mutu acord el present CONVENI i
regular llurs recíproques relacions en base a l’ordenament jurídic vigent i les normes
legals que li resultin d’aplicació i, en particular, amb subjecció als següents 
PACTES
Primer . OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni, és establir el marc de col·laboració entre la Diputació de
Girona i la Fundació Futbol Club Barcelona, per a desenvolupar el programa del 
“Projecte FutbolNet” durant el període de l’1 de juliol de 2018 a 30 de juny de 2019 als
municipis de la demarcació de Girona que ho sol·licitin i compleixin els requisits exigits
per la Fundació per tal d’educar a infants i joves del territori a través de l’esport.
La FUNDACIÓ BARÇA ha de seleccionar els ajuntaments de la demarcació de
Girona, que ho sol·licitin i que compleixin els requisits i condicions per participar-hi,
d’acord als criteris de la FUNDACIÓ BARÇA. La relació d’ajuntaments de la
demarcació seleccionats es trametrà a la DIPUTACIÓ per tal que signin els acord
individuals d’adhesió a aquest conveni, d’acord amb el model annex, i que
s’incorporaran a aquest conveni, com a annexes.
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Segon. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
La DIPUTACIÓ  DE GIRONA es compromet a col·laborar amb el desenvolupament
del “Projecte FutbolNet". Per tal de fer efectiva la present col·laboració es concreten
les següents línies d’actuació:
Proporcionar recolzament econòmic que es destinarà a cobrir les activitats incloses al
“Projecte FutbolNet" amb un pressupost total de 175.000,00 €, fixant una aportació
total de cent mil euros (100.000,00 €) d’acord amb el quadre de distribució següent:

Any 2018 Import unitari % N o m b r e
actuacions Import total

%
finançam
ent

A p o r t a c i ó
Diputació de
Girona

20.000,00€ 57,14 5 100.000,00€ 57,14

A p o r t a c i ó
Fundació FC
Barcelona

10.000,00€ 28,57 5 50.000,00€ 28,57

A p o r t a c i ó
municipal

5.000,00€ 14,29 5 25.000,00€ 14,29

Cost de
l’actuació

35.000,00€ 5 175.000,00€ 100,00

La subvenció de la DIPUTACIÓ DE GIRONA es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 520.3410.48013 “A la Fundació BARÇA-Projecte FutbolNet” del
pressupost corporatiu de l’any 2018.
Es consideraran despeses subvencionables les que es detallen a continuació,
executades de l’1 de juliol de 2018 a 30 de juny de 2019, les quals han estat incloses
al pressupost de despeses i declarades en la sol·licitud presentada per la FUNDACIÓ
FCB per import total de 175.000,00 euros:

Cost unitari N o m b r e
accions Cost total

Material esportiu i
educatiu

3.000,00 € 5 15.000,00 €

Avaluació i informe 2.000,00 € 5 10.000,00 €

I m p l e m e n t a c i ó
personal

20.000,00 € 5 100.000,00 €

Coordinació tècnica 5.500,00 € 5 27.500,00 €

Festa final 2.000,00 € 5 10.000,00 €

Desplaçaments Barça
Experience

1.500,00 € 5 7.500,00 €

Comunicació i difusió 1.000,00 € 5 5.000,00 €

Total 35.000,00 € 175.000,00 €

Tercer. Compromisos de l’AJUNTAMENT que s’adhereixi al conveni 
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L’AJUNTAMENT que s’adhereixi a aquest conveni es compromet a col·laborar amb el
desenvolupament del "Projecte FutbolNet". Per tal de fer efectiva la present
col·laboració, es concreten les següents línies d’actuació:
Proporcionar recolzament econòmic que es destinarà a cobrir les activitats incloses al
"Projecte FutbolNet. L’aportació econòmica de l’AJUNTAMENT consistirà en un
pagament total de cinc mil euros (5.000,00 €) que es realitzarà mitjançant
transferència bancària a la FUNDACIÓ BARÇA  un cop s’acompleixi la presentació de
la següent documentació davant de l’Ajuntament:
Còpia del compte justificatiu presentat per part de la FUNDACIÓ BARÇA davant de la
DIPUTACIÓ als efectes de justificar la subvenció davant d’aquella administració.
Còpia de l’acord d’acceptació de la justificació presentada i de reconeixement de
l’obligació de pagament que emeti la Diputació en relació a l’esmentada activitat per al
municipi.
Aportar personal tècnic de Serveis Socials i d’Esports per complementar la
coordinació i el seguiment del "Projecte FutbolNet", amb els mitjans humans actuals
de l’Ajuntament.
Proporcionar recolzament al "Projecte FutbolNet" facilitant l’ús d'instal·lacions
esportives municipals, de centres educatius municipals, i d'espais coberts en cas de
pluja, per a la realització d’activitats de caràcter educatiu i esportiu, durant la vigència
del present conveni.
L’Ajuntament  es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de l’objecte
subvencionat, el qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en correspondència amb la
Disposició addicional 14a del mateix cos legal.
Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels pactes
previstos en aquesta resolució i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003,
General de Subvencions i a les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions
municipals en el marc de les bases d’execució del pressupost.
Quart. Compromisos de la FUNDACIÓ BARÇA
La FUNDACIÓ BARÇA, en tant que titular i organitzador del "Projecte FutbolNet",  es
compromet a:
Cofinançar el projecte en cinquanta mil euros (50.000,00 €), que representa un 28,57
% del cost total de projecte, distribuït unitàriament amb 10.000,00 € per cada municipi
on es porti a terme.
Coordinar tècnicament el "Projecte FutbolNet" mitjançant l’aportació de referents
tècnics experts per tal de donar suport metodològic en la implementació de les
activitats.
Encarregar la implementació del "Projecte FutbolNet" amb una entitat de caràcter
social que s’ocuparà de l’execució de les activitats educatives incloses al citat
projecte.
Tenir contractada una assegurança que cobreixi tots els participants en el "Projecte
FutbolNet" (mort per accident, invalidesa permanent absoluta i despeses sanitàries).
Subministrar, a tots els nens i als entrenadors, a càrrec de l’aportació realitzada per
les parts, un set amb roba de naturalesa esportiva incorporant la propietat industrial i
les marques, noms comercials i logos que prèviament hagin pactat.
Fer constar de forma explícita la col·laboració econòmica de la DIPUTACIÓ i de
l’Ajuntament  en tot acte o documentació que es generi. L’incompliment donarà lloc a
la revocació de la subvenció. La Oficina de Difusió de la Diputació de Girona
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assessorarà i supervisarà als beneficiaris sobre els aplicatius que els beneficiaris
hagin d'utilitzar.
Presentar a la DIPUTACIÓ, el compte justificatiu normalitzat i altra documentació
determinada al pacte tercer d'aquest conveni.
Complir les obligacions de facilitar informació que la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i el present conveni li
imposen com a beneficiària de l'aportació econòmica, en relació a la Diputació de
Girona coma administració de referència, i això sens perjudici de les altres obligacions
de transparència que li pertoquin de forma directa per previsió legal (art.3.1-d) de la
mateixa Llei. L'incompliment de les obligacions anteriors comportarà l'aplicació del
règim sancionador previst als articles 76 a 90 de la mateixa Llei, 19/2014, i la
imposició de sancions previstes en funció del caràcter greu, molt greu o lleu de les
infraccions comeses.
Cinquè. FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
Per tal de percebre la subvenció, el beneficiari haurà de presentar a la DIPUTACIÓ
DE GIRONA, abans del 30 de setembre de 2019, la següent documentació:
Compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat) per l’import total de la despesa subvencionable.
Memòria  explicativa de l'actuació (participants, dates...) acompanyat d'un recull de
premsa, material editat on es recullin els logos, fulletons, entre d'altres.
Informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració
d'empresa, en el termini màxim de tres (3) mesos de la finalització de la
implementació.
Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit
com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de l’Institut
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe ha d’exposar de
forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes anuals a
un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, serà
aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte justificatiu.
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors
de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament
de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel RD
887/2006, de 21 de juliol.
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els



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

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.
Sisè. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT
Per tal de coordinar la present col·laboració, es podrà constituir una comissió tècnica
de seguiment del present conveni, formada per:
Un representant de la DIPUTACIÓ DE GIRONA
Un representant de la FUNDACIÓ BARÇA
Un representant de cada AJUNTAMENT que s’adhereixi al conveni
Aquesta Comissió s'encarregaria d'avaluar les necessitats de revisió del present
conveni i adequar-ne les seves clàusules a les noves realitats que puguin sorgir
durant la seva vigència.
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les
funcions que li són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns i els
membres que la integren han de donar compte del resultat de la seva gestió a les
seves institucions respectives.
Hi podran assistir persones expertes convidades, amb veu, però sense vot, si la seva
presència és notificada i justificada per la part interessada a les altres parts amb prou
antelació, per tal que hi donin la seva conformitat i autorització o no. En el cas de ser
requerida la seva opinió envers qualsevol qüestió plantejada per les parts, la dita
manifestació no serà vinculant en cap cas.
Setè. CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció.
Vuitè. BESTRETA DEL PAGAMENT
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta prèvia acceptació
expressa de la subvenció.
El beneficiari accepta la subvenció mitjançant la signatura del conveni, així com les
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
conveni.
L’import de la bestreta serà del 100% de l’import de la subvenció. El pagament es farà
efectiu sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia i mitjançant una
transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. REVOCACIÓ
No justificar les despeses dintre del termini establert i en les condicions assenyalades
motivarà la revocació d’ofici de la subvenció concedida pendent de justificar, ja sigui
de la mateixa anualitat com de les següents, sense perjudici de poder iniciar el
procediment de reintegrament de la subvenció concedida, d’acord amb els termes
establerts en el pacte següent.
Desè. REINTEGRAMENT
Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels pactes
previstos en aquest conveni i en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II del títol II de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Onzè. VIGÈNCIA
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Tal i com preveu el punt 3 de l’article 39 de la Llei 39/2015, el conveni entrarà en vigor
amb efectes retroactius a data 1 de juliol de 2018 i finalitzarà el 30 de juny de 2019,
sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en
aplicació de les seves previsions.
La finalització de la vigència del present conveni suposarà l’acabament de totes les
obligacions entre les parts previstes en el mateix, a excepció de les de confidencialitat,
i la de prohibició d’ús de les dades de la FUNDACIÓ BARÇA i del FC BARCELONA
de les quals pogués disposar la DIPUTACIÓ i l’AJUNTAMENT, així com el deure de
destrucció de les mateixes.
Dotzè. PRÒRROGUES
El present conveni podrà ser objecte de pròrroga quan així ho decideixin les parts i ho
documentin mitjançant acord exprés i escrit signat abans de l’acabament de la seva
vigència, per representants autoritzats amb capacitat per obligar a cadascuna de les
parts.
Tretzè. VERIFICACIÓ I CONTROL
Es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb
aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de l’activitat, la qual des del seu
inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d’aquesta subvenció
es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 14a del cos
legal esmentat.
Catorzè.- NORMES SUPLETÒRIES.
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
desembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el seu reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la resta de normativa d’aplicació.
Quinzè. NATURALESA DEL CONVENI
El conveni té naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en darrera
instància, els conflictes i incidències que es puguin produir, els òrgans de la jurisdicció
contenciosa-administrativa.
Setzè. DETERMINACIÓ DE LA DESPESA EFECTUADA
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat  entre l’1 de juliol de 2018 i
finalitzarà el 30 de juny de 2019,  encara que no hagi estat efectivament pagada
abans de l'acabament del període de justificació.
DISSetè. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS O
AJUDES
Les subvencions objecte d’aquest conveni són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
DIVuitè. ÚS DE LOGOS I SIGNES DISTINTIUS
L'ús de les marques i demés drets de propietat industrial de les parts previst en el
present Conveni es concedeix als sols efectes establerts en el mateix. A tals efectes,
les parts es comprometen a consensuar prèviament la utilització de les seves imatges
institucionals i altres elements distintius en les accions de difusió, derivades única i
exclusivament del compliment del present Conveni i només durant el seu període de
vigència.
En aquest sentit, les parts hauran d'exercitar els drets continguts en aquesta clàusula
d'acord amb les normes de bona fe, respectant en tot cas la normativa vigent
aplicable, per tant, la utilització en qualsevol suport de la denominació social, nom
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comercial, marca, logotip, imatge o altres elements distintius per qualsevol de les dues
parts, requerirà la prèvia acceptació expressa del titular corresponent.
Qualsevol autorització d'ús de marques i drets de propietat industrial haurà de ser, en
tot cas, interpretada restrictivament i en termes d'estricte respecte als drets que
assisteixen a cadascuna de les parts com a titular de les seves respectives marques.
Als efectes anteriors, les parts s'abstindran absolutament d'utilitzar qualsevol "logo" o
marques que, tot i tenir qualsevol tipus de similitud o semblança, no siguin
estrictament els que siguin propietat de les parts signants i/o l'ús de les quals no
hagués estat autoritzat per aquestes prèviament i de forma expressa i escrita.
Per l'exposat anteriorment el present Conveni no constitueix, en cap forma,
transferència o autorització d'ús de patrimoni marcari o d'exclusiva de cap de les
parts, per la qual cosa, i sense perjudici de l'autorització genèrica que es confereix al
present Conveni, qualsevol ús dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial
titularitat de cadascuna de les parts requerirà la prèvia autorització expressa i escrita
d'aquestes.
Les parts s'obliguen a posar immediatament en coneixement de l'altra qualsevol
reclamació realitzada per tercers relativa a una (presumpta) violació dels drets de
propietat industrial referent als signes distintius. Ambdues parts tindran ple dret a
assumir les seves respectives defenses, a emprendre les mesures legals que
considerin oportunes contra tercers, o bé a acordar una solució amistosa enfront
d'una reclamació d'aquest tipus.
Queda absolutament exclosa l'associació de qualsevol tercer que no sigui part signant
del present Conveni en el "Projecte FulbolNet", durant la seva vigència, a no ser que
així ho acordin expressa i formalment les parts.
En el cas que s'incorporin durant la vigència de la present col·laboració, nous
patrocinadors i/o col·laboradors, amb el consentiment exprés de les parts signants
d'aquest Conveni, en els termes i condicions establerts al mateix, hauran d'acordar la
utilització de les seves imatges institucionals i altres elements distintius, en les accions
de difusió, derivades única i exclusivament del compliment del present Conveni i
únicament durant el seu període de vigència.
Així mateix, les parts s'abstindran de realitzar declaracions o incórrer en accions,
omissions o comportaments que puguin perjudicar la imatge respectiva de cadascuna
d'elles, velant per a que aquesta obligació sigui estrictament observada per tots els
seus directius, empleats, representants i col·laboradors sense excepció. Les parts
reconeixen expressament la importància que es concedeix a aquesta disposició, així
com al compliment de les mateixes, elevant-les a condició essencial del Conveni.
Per l'anterior les parts s'obliguen durant la vigència del present Conveni i una vegada
aquest hagi deixat d'estar vigent, a no portar a terme cap acte o omissió que pugui
afectar negativament a la imatge o prestigi de l'altre part.
A la finalització d'aquest Conveni les parts, vindran obligades a cessar immediatament
en l'ús de la imatge, nom o logotip que cadascuna de les parts estiguessin fent de
l'altra per raó d'aquest Conveni, així com també el seu registre. Aquesta prohibició
s'estén també als supòsits als quals es registri el nom en combinació amb els signes
distintius propis, o en relació amb els signes distintius de l'altra part, sigui en la forma
que sigui (com nom comercial, marca, nom de domini o de qualsevol altra forma).
DINovè. DIFUSIÓ
Les parts acordaran la conveniència de la difusió pública de la signatura del present
conveni en els suports publicitaris o mitjans informatius que acordin mútuament de
forma expressa i per escrit, així com del contingut de l’esmentada difusió.
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Els continguts de les activitats, actes, esdeveniments i/o que siguin objecte del
present conveni i dels que s’acordi difondre, hauran de ser pactats prèviament per les
parts, i autoritzats expressament per aquestes, així com també el suport, format o
mitjà a través del qual es durà a terme, sense que un cop acordat el mateix, sigui
possible modificar-lo, transformar-lo, ni alterar-lo.
Totes les despeses derivades de qualsevol actuació de difusió o de comunicació en
relació amb l'exposat anteriorment, seran de compte i càrrec de qui l'encarregui.
Vintè. CONFIDENCIALITAT
Les parts acordaran que es considera informació confidencial envers el Conveni en si
mateix, o els acords, negociacions, converses, etc. que es mantinguin per les parts en
base el mateix, abstenint-se de revelar a tercers qualsevol informació que tingui
aquest caràcter, comprometent-se a adoptar les mesures necessàries per garantir
eficaçment aquesta confidencialitat, llevat que una norma que sigui aplicable o una
ordre judicial o administrativa requereixi la seva revelació o publicació, o qualsevol
obligació derivada d'aquest Conveni així ho requereixi; en aquest cas, la part obligada
a efectuar la revelació o publicació ha de comunicar prèviament a l'altra part aquest
fet als efectes de que aquesta pugui col·laborar facilitant a la requerida la informació o
els aclariments que puguin ser necessaris.
Aquesta obligació s'entén a qualsevol persona que depengui de cadascuna de les
parts i que per raó del seu càrrec i/o funcions tingui accés o coneixement  de
l'anterior.
L'incompliment per qualsevol de les parts d'aquesta clàusula legitimarà a la part
complidora, a rescindir immediatament i automàticament el Conveni i reclamar la
indemnització dels danys i perjudicis que, en el seu cas, l'esmentat incompliment hagi
pogut ocasionar la part incomplidora.
Aquesta obligació es mantindrà fins i tot una vegada finalitzada la vigència del
Conveni i sense cap limitació temporal, sempre que la informació no hagi esdevingut
pública.
Vint-i-unè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la citada llei orgànica
(RDLOPD), les parts fan constar de manera expressa que se sotmeten al compliment
de totes les obligacions derivades de la normativa referida, en especial, les relatives al
deure de secret, i a l'adopció de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives.
Així mateix, s'abstindran de fer cap mena de tractament de les dades personals de les
que disposin o puguin disposar com a conseqüència d'aquest Conveni, llevat d'aquell
que sigui estrictament necessari per les finalitats del mateix.
La part que infringeixi l'anterior respondrà als seu únic i exclusiu efecte de tot tipus
d'indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions dels/les titulars de
les dades, o d'actuacions iniciades d'ofici per l'autoritat competent, basades en
l'incompliment de qualsevol de les previsions anteriors, i/o per negligència, manca de
confidencialitat, i/o realització d'ús, tractament i/o comunicacions indegudes de les
dades de caràcter personal, així com per la producció de qualsevol altra infracció de
les normes de protecció de dades que donin lloc a les referides reclamacions i/o
expedients.
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la
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protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu
electrònic a dpd@ddgi.cat.
Vint-i-dosè. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONVENI
L’extinció del present Conveni es produirà per expiració del temps convingut a l’arribar
la data de finalització del mateix. L’extinció per aquest motiu opera i es produeix de
manera automàtica sense que, en cap cas, sigui necessari avisar ni per escrit ni
verbalment, de l’expiració del Conveni amb antelació per que aquella es produeixi
efectivament. La no existència d’aquest avís abans de la data de finalització no
suposa, en cap cas, la pròrroga automàtica i tàcita del conveni, tal i com s’ha establert
a la clàusula desena.
Seran causes de resolució anticipada del Conveni abans del període convingut, a més
d’aquelles expressament establertes en el mateix i les legalment previstes:
a) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar el seu objecte.
b) L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts, previ
requeriment per escrit a la part incomplidora per a esmenar la inobservança de les
seves obligacions en un termini raonable, sense que el mateix requeriment hagi estat
atès.
c) L’acord comú de les parts, formalitzat per escrit.
d) L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el seu
compliment.
e) Per raó de disfuncions greus que impedeixin la correcta execució del seu objecte,
imputable a alguna de les parts.
f) Com a conseqüència d’una variació substancial de les circumstàncies o interessos
que van donat lloc a la formalització del Conveni.
En aquests supòsits, les parts acordaran els extrems concrets per a al finalització de
les actuacions que estiguin vigents.
Vint-i-tresè. MISCEL·LÀNIA
Independència. Les parts són entitats jurídiques independents, i es mantindran en tot
moment alienes a la gestió, administració i/o organització interna de l’altra, conservant
evidentment la seva independència després de la signatura del present Conveni. Als
efectes anteriors manifesten que el present Conveni no genera cap vincle de
representació, dependència o subordinació entre elles, per la qual cosa cap entitat no
podrà representar l'altra en el compliment de les seves obligacions legals o
contractuals ni en l'assumpció de compromisos o responsabilitats de l'altra part. Cada
part portarà a terme els seus compromisos sota la seva exclusiva responsabilitat, amb
els seus propis mitjans i de conformitat amb la llei.
Integritat del Conveni. Aquest Conveni expressa íntegrament l’acord de les parts en
relació a l’assumpte tractat, i en conseqüència tot el seu contingut obliga i vincula les
parts que el subscriuen en la mesura que reflecteix la ferma voluntat i conformitat
sobre els termes que conté, donat que totes les converses i negociacions anteriors i
contemporànies han estat compilades, integrades i substituïdes per aquest Acord.
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Invalidesa d’acords anteriors. D’acord amb l’anterior, el present Conveni constitueix
l’acord íntegre entre les parts i substitueix, reemplaça, cancel·la i anul·la qualsevol
negociació o compromís, oral o escrit, entre les parts en relació a l’objecte del present
Conveni ja sigui previ, contemporani o posterior, excepte que les parts de mutu acord
hagin establert el contrari.
Modificació. Només seran vàlides i vinculants per les parts les modificacions a aquest
Conveni que s’acordin per escrit, signades pels seus respectius representants
autoritzats amb la finalitat de donar millor compliment al seu objecte.
Nul·litat parcial. Si alguna estipulació d'aquest Conveni fos declarada nul·la o ineficaç,
aquesta estipulació quedarà sense efecte, tenint-se per no posada, sense invalidar la
resta de clàusules, les quals continuaran plenament vigents. Les parts han de posar
tots els mitjans raonables per substituir la clàusula nul·la o ineficaç per una vàlida i
eficaç amb efecte el més semblant al de la clàusula nul·la o ineficaç.
Cessió. Ni el Conveni ni els drets i obligacions que en ell s’estableixen podran ser
cedits per cap de les parts, sota cap circumstància, sense el previ consentiment,
exprés i per escrit, de l’altra part. Qualsevol cessió feta per alguna de les parts
signants, no respectant l’anterior, no tindrà validesa ni serà vinculant per l’altra, sense
perjudici que la part no hagi autoritzat dita transmissió de drets i obligacions, sota cap
modalitat, decideixi rescindir aquest Conveni de forma immediata reservant-se el dret
de reclamar els corresponents danys i perjudicis.
Notificacions. Totes les notificacions i comunicacions que hagin d’efectuar-se les parts
es faran per mitjans electrònics, d’acord amb les previsions contingudes a l’article 14.2
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Annexos. Els annexos (al seu cas) a aquest Conveni són, a tots els efectes, parts
integrants del mateix.
VINT-I-QUATÈ. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
En tot allò no previst en aquest conveni 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 seu reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa aplicable de la Llei general
pressupostària, la Llei règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en matèria de procediment i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals , en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En cas de conflicte, controvèrsia o reclamació derivada de la interpretació, execució
i/o compliment d’aquest conveni, i que no sigui possible solucionar de forma amistosa
entre les parts, amb renúncia expressa al fur que els hi pogués correspondre, seran
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Girona.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
ANNEX I
ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ............................ AL CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA FUNDACIÓ  FUTBOL CLUB BARCELONA,
PER A REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE FUTBOLNET A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA,
L’ANY -----
R E U N I T S
D’una part, l’Il·lm. Sr. ............. , president de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, que actua
en nom i representació d’aquesta corporació,
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De l’altra part, l’Il·lm. Sr. ..........................., alcalde de l’AJUNTAMENT de
..................especialment facultat per aquest acte segons manifesta.
I de l’altra part, la Sra.  .........................., directora general de la FUNDACIÓ BARÇA,
especialment facultada per aquest acte segons manifesta.
Reconeixent-se les parts el caràcter amb el qual intervenen, poders i facultats
suficients per a formalitzar el present acord .
1.- L’Ajuntament de  ................................... representat pel seu alcalde declara que
reuneix les condicions per poder-se adherir a aquest conveni i que està d’acord amb
cadascun dels aspectes que s’hi recull.
2.- La resta de parts signants declaren que accepten l’adhesió de l’Ajuntament de
........ al conveni.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 100.000,00€ i imputar-la a l'aplicació
pressupostària 520/3410/48013 del pressupost de 2018.

Tercer. Publicar el present conveni 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 al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.

Quart. Facultar el President de la Corporació per a la signatura d'aquest Conveni i de
qualsevol altre document que sigui necessari per a l'execució d'aquest acord.

Cinquè. Traslladar el present acord a la Fundació Futbol Club Barcelona amb
indicació dels recursos procedents.

27. JG974/000036/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva;  Subvencions per suport als programes municipals d'ajuts als
esportistes amateurs gironins d'esports individuals (exp. 2018/6747)

Vistes les bases generals que han de regir el procediment de concessió de
subvencions per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs
gironins, publicades en el BOP núm. 100 de 25 de maig de 2017.

Vista la convocatòria aprovada en Junta de Govern de data 17 de juliol de 2018 i
publicada en el BOPG número 141 de 20 de juliol de 2018.

La Comissió Qualificadora de la convocatòria esmentada, reunida amb data 2
d’octubre de 2018, estudià les sol·licituds presentades i acordà la formulació d’una
proposta de resolució.

Vist l’informe del cap del servei d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d'Esports, per unanimitat acorda:
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Primer. Concedir als ajuntaments que consten a l'annex que s'adjunta a la proposta i
s'integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc de la convocatòria de
subvencions per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals,
les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que
s'indica.

Segon. Desestimar les sol·licituds que consten a l’annex que s’adjunta a la proposta i
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc de les subvencions de
suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals.

Tercer. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del pressupost
de 2018 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:

Programa A p l i c a c i ó
pressupostària

Import

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

520.3410.46200 60.000,00€

TOTAL 60.000,00€

Quart. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Cinquè. 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.

L’incompliment de les obligacions 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.

Sisè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i la
documentació on es visualitza el suport de la Diputació de Girona.
S’haurà de justificar només la quantitat concedida.

Setè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.

Vuitè. Notificar aquest acord als beneficiaris.
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28. JG974/000001/2018-PDDM; Proposta Diputat Delegat Monuments;
Monuments (018): Acta tancament subvencions no justificades Pla de
Monuments 2017 (2016/7426)

Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer
del 2012.

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 2 de maig de 2017 es van atorgar
diverses subvencions per a la restauració d'immobles de valor patrimonial. I que,
posteriorment, a petició de diversos dels interessants, es concedí una pròrroga per a
la seva justificació.

Atès que en data 15 de març de 2018 finalitzava aquest termini addicional i que
diversos perceptors no van presentar justificants per la totalitat de la subvenció
atorgada perquè el cost total de les obres fou inferior al pressupost presentat amb la
sol·licitud o, en un cas, no les van fer.

Vist l’informe del cap de Monuments, la Junta de Govern, a proposta del diputat
president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar, per unanimitat acorda:

Primer. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir les subvencions concedides per la Junta
de Govern de data 2 de maig de 2017, en no haver presentat els corresponents
justificants, i ordenar el tancament i arxiu dels expedients que es detallen a
continuació:

Núm. Exp. Destinatari Obra Romanent

2017/1800 Ajuntament de Juià Restauració Castell de Juià 56,65 €

2017/2570 Ajuntament de Perelada Restauració torre muralla medieval 1.839,15 €

2017/2299 Ajuntament de Bellcaire Restauració torres Castell Bellcaire 342,18 €

2017/2307 Guinart i Solà, Josep M. Restauració esgl. de Santa Maria de
Palau

166,47 €

2017/2270 Aj. de Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní de l’Heura

Rehabilitació teulada de l’esgl. de Sant
Genís

757,12 €

2017/2351 Ajuntament de Brunyola Ajut per a la millora accessibilitat
Castell de Brunyola

13.200,00 €

2017/2020 Ajuntament de Tossa de
Mar

Ajut intervenció restauració vil·la
romana dels Ametllers

12.810,34 €

2017/1951 Ajuntament de Tortellà Ajut restauració Pont del Llierca 2.880,91 €

2017/2564 Ajuntament de Camprodon Ajut restauració muralles Castell de
Sant Nicolau i Pont Nou

229,44 €

Total 32.282,34 €
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Segon. Comunicar el present acord als interessats amb la indicació dels recursos
procedents.

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

29. JG974/000007/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat
per l'advocat Francesc Xavier Cantó Batallé, en nom i representació del
senyor J.R.E. (expedient 2018/79).

Per resolució de Presidència, de 22 de febrer de 2018, es va incoar expedient de
responsabilitat patrimonial de núm. 2018/79, derivat de la reclamació instada per JRE,
i es designava instructor i secretari de l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 7 de setembre
de 2018 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu:

“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial esmentat a
l’encapçalament, instat per l’advocat Francesc Xavier Cantó Batallé, en nom i
representació de JRE.

I. ANTECEDENTS

1. A instàncies de la reclamació efectuada per Francesc Xavier Cantó Batallé en nom i
representació de JRE (Registre General d’Entrada de la Generalitat de Catalunya
núm. 0972E/106134/2017, de 24 de juliol de 2017, i Registre General d’Entrada de la
Diputació de Girona 1-2017-022005-2, de 22 de desembre de 2017), sol·licita una
indemnització econòmica de 474,78 euros a favor de JRE, pels danys soferts el dia 21
de març de 2017, a conseqüència d’un arbre a la calçada al punt quilomètric 14+000
de la carretera GI-551, de Sant Hilari Sacalm a Santa Coloma de Farners.

2. En data 22 de febrer de 2018 es va aprovar la resolució d'incoació del procediment i
es va nomenar l’instructor.

3. Per provisió, de data 10 d’abril de 2018, es va obrir un període de prova, es va
admetre la prova documental aportada pel reclamant i es va sol·licitar informe del
Servei de Xarxa Viària Local.

4. Per provisió, de data 20 de juny de 2018, s’incorpora a l’expedient l’informe del
Servei de Xarxa Viària Local emès en data 19 de juny de 2018 i es posa de manifest
l’expedient per tal de formular al·legacions que, a data d’avui, no s’han presentat.

II. FONAMENTS JURÍDICS

L’interessat reclama ser indemnitzat pels danys materials soferts, el dia 21 de març de
2017, en el vehicle de la seva titularitat amb matrícula XXX-BKT, a la carretera
GI-551, de Sant Hilari Sacalm a Santa Coloma de Farners.
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La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la falta de
manteniment i conservació de la carretera GI-551.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de
la Constitució Espanyola que estableix que “els particulars, en els termes establerts
per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament dels serveis públics”; així mateix, la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els
mateixos termes que “els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.” Així mateix, l’article
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul i exclou els
danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el
moment de la seva producció.

El procediment a seguir per efectuar aquesta reclamació és el previst a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

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

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

En relació amb el fet imputable a l’Administració, en aquest supòsit, no s’aporta
atestat dels Mossos d’Esquadra sinó una denúncia de danys efectuada per l’interessat
als Mossos d’Esquadra en data 22 de març de 2017, fet que determina que no es pot
constatar el lloc exacte on s’han produït els fets.

Pel que fa als danys al·legats, aquests s’extreuen de les manifestacions del propi
interessant davant dels Mossos d'Esquadra, així com de les fotografies aportades i
document de valoració efectuada.



93
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Pel que fa als danys materials del vehicle amb matrícula 3153-BKT l’interessat aporta
una fulla de valoració sense cap mena de firma ni autoria d’aquesta, fet que comporta
que no es pugui determinar el valor dels danys i la valoració d’aquests.

L’interessat afirma que el vehicle no ha estat reparat per la qual cosa no aporta
factura o pressupost de reparació que pugui complementar la fulla de valoració que
acompanya.

El fet que s'imputa a la Diputació de Girona com a causant de l’accident, és la caiguda
d’un arbre a la via.

Pels motius que seguidament es descriuen, d’acord amb la instrucció de l’expedient i
l’informe del Servei de Xarxa Viària Local que consta a l’expedient, no es considera
que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de
l'administració i els danys reclamats:

1r. Es portava un acurat manteniment de la via i les tasques de vigilància eren
adequades d’acord amb el tipus i funció de la carretera. Com recull l’informe
esmentat, la via era objecte d’un manteniment periòdic ordinari (sega i neteja de
cunetes, manteniment de gàlib, regs asfàltics, arranjaments de forats, retirada
d’obstacles de la via, etcètera) i també d’actuacions successives de reparació i millora
de més ampli abast, així com les tasques de vigilància de la carretera continues, amb
una periodicitat mínima setmanal.

Tenint en compte que es tracta d'una via local, s'extreu la conclusió que la carretera
en el seu conjunt es trobava en bones condicions per a la circulació i el servei a la via
era adequat.

2n. Segons l’informe del Servei de Xarxa Viària Local l’arbre que va caure a la via es
trobava en una zona adjacent a la carretera la titularitat de la qual és privada. Així, de
conformitat amb l’article 51 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, la conservació dels immobles adjacents
a la carretera és obligació dels respectius propietaris, que han de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i ornaments públics, d’acord amb la legislació
vigent.

3r. Tal com especifica l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, únicament es va
rebre avís de l’accident per part dels Mossos d’Esquadra i, una vegada rebut, es va
mobilitzar l’empresa contractada que va efectuar l’actuació i va retirar l’element de la
via, i va finalitzar l’actuació pocs moments després. No consta cap més actuació pels
motius indicats en tota la carretera.

4t. En quart lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, cal tenir en compte les
circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a les
diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es pugui
aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. Segons l’informe
del Servei, es considera que, tractant-se d’un tram amb bona visibilitat, a la velocitat
correcte el vehicle s’hagués pogut aturar en condicions de seguretat davant la irrupció
de l’arbre a la calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text articulat de la
Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, 21 del Text refós
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(RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles
circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar
dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués
presentar.

En aquest sentit, cal tenir en compte el que disposa l’article 21 del Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària que estableix que: “El
conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte,
a més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l’estat
de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i
de circulació i, en general, totes les circumstàncies que concorrin en cada moment, a
fi d’adequar la velocitat del seu vehicle a aquelles, de manera que sempre el pugui
parar dins dels límits del seu camp de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui
presentar.”

En definitiva, els motius indicats constaten que la gestió de la via s’adequava
perfectament als estàndards de servei a la carretera exigibles (tant de manteniment i
vigilància com de temps de resposta davant incidències), no essent admissible
pretendre l’omnipresència de l’administració davant actuacions de tercers i sense tenir
gens en compte la responsabilitat personal dels propis usuaris de la via i, per tant, no
és possible establir una relació causa-efecte directa i eficaç entre el titular de la via i
els danys al·legats.

En els termes exposats, i en relació amb el sistema de responsabilitat patrimonial
objectiva, la jurisprudència més recent (sentència número 412/2015 de la Secció
quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de maig de 2015) en
supòsits similars estableix que: “La prestació per l'administració d'un determinat servei
públic i la titularitat per part d'aquella de la infraestructura material per a la seva
prestació, no implica que el vigent sistema de  responsabilitat patrimonial objectiva de
les administracions públiques, converteixi a aquella en asseguradora universal de tots
els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa
per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuar administratiu,
perquè del contrari es transformaria aquell en un sistema providencialista no previst
en el nostre ordenament jurídic.
També cal afegir que la intervenció culpable o negligent del mateix perjudicat, o d'un
tercer, aliè a l'organització administrativa, trenca la relació de causalitat i, en
conseqüència, no es pot exigir responsabilitat ni menys imputar-la al funcionament
normal o anormal dels serveis públics. Per això cal que la intervenció del tercer sigui
la causa eficient del dany o perjudici produït.”

III. CONCLUSIÓ

Per tot això, considero que en aquest supòsit no concorren els requisits necessaris
perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració ni es pot establir cap nexe
de causalitat entre els danys reclamats i l'actuació de l'administració que gestiona la
carretera i, per aquest motiu, es pot eximir a la Diputació de Girona del deure
d’indemnitzar els reclamants.
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D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan
competent dicti resolució desestimant les peticions de la reclamació efectuada.”

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

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
Francesc Xavier Cantó Batallé, actuant en nom i representació de JRE, relativa als
danys soferts en accident de circulació a la carretera GI-551, en el punt quilomètric
14, circulant amb el vehicle amb matrícula XXX-BKT, en data 21 de març de 2017.

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.

30. JG974/000008/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat
per l'advocada Imma Casassas Molist, en nom i representació de Seguros
Catalana Occidente, SA i d'Auxiliar d'Explotacions Energètiques, SL
(expedient 2018/80).

Per resolució de presidència, de 22 de febrer de 2018, es va incoar expedient de
responsabilitat patrimonial de núm. 2018/80, derivat de la reclamació instada per
l’advocada Imma Casassas Molist, en nom i representació de Seguros Catalana
Occidente, S.A. i de la mercantil Auxiliar d’Explotacions i es designava instructor i
secretari de l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 7 de setembre
de 2018 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu:

“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge
referenciat, instat per l’advocada Imma Casassas Molist, en nom i representació de
Seguros Catalana Occidente, S.A. i de la mercantil Auxiliar d’Explotacions
Energètiques, SL.

I. ANTECEDENTS

1. A instàncies de la reclamació instada per l’advocada Imma Casassas Molist, en
nom i representació de Seguros Catalana Occidente, S.A. i de la mercantil Auxiliar
d’Explotacions Energètiques, SL (Registre General d’Entrada de la Diputació de
Girona núm. 014017, del 4 d’agost del 2017), sol·licita una indemnització econòmica
de 8.625,57 euros respecte la primera i 600 euros respecte la segona pels danys
soferts en el vehicle amb matrícula XXX-HYB, en accident de trànsit ocorregut el dia
21 de gener de 2017 a causa de la topada amb una pedra a la carretera GIP-5251, al
terme municipal de Viladrau.

2. En data 22 de febrer de 2018 s’admet a tràmit la reclamació efectuada, s’incoa
expedient de responsabilitat patrimonial i es nomena instructor de l’expedient.
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3. Per provisió, de data 12 d’abril de 2018, es va obrir un període de prova, es va
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar
informe del Servei de Xarxa Viària Local.

4. Per provisió, de data 19 de juliol de 2018, l’instructor dona per finalitzada la
instrucció de l’expedient, s’incorpora a l’expedient l’informe del Servei de Xarxa Viària,
emès en data 6 de juliol de 2018, i es posa de manifest l’expedient per tal de formular
al·legacions que, a data d’avui, no s’han presentat.

II. FONAMENTS JURÍDICS

Seguros Catalana Occidente, S.A. i Auxiliar d’Explotacions Energètiques, S.L.
reclamen ser indemnitzades pels danys soferts,  el dia 21 de gener de 2017, en el
vehicle matrícula XXX-HYB, a la carretera GIP-5251, de l’eix transversal a la GI-520.

La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la presència d’una
pedra al mig de la calçada de la carretera.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de
la Constitució Espanyola que estableix que “els particulars, en els termes establerts
per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament dels serveis públics”; així mateix, la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els
mateixos termes que “els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.” Així mateix, l’article
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul i exclou els
danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el
moment de la seva producció.

El procediment a seguir per efectuar aquesta reclamació és el previst a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.

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

En relació amb el fet imputable a l’administració, en aquest supòsit s’aporta atestat
dels Mossos d’Esquadra número 000125/17/ARTCENTRAL que acredita que el
vehicle amb matrícula XXX-HYB circulava per la carretera GIP-5251, el dia 21 de
gener de 2017, i que al punt quilomètric 5+300 (posteriorment corregit pel punt
quilomètric 2+700) cap a les 07.47 va patir un accident com a conseqüència de
l’existència d’una pedra al mig de la calçada.

En l’atestat esmentat es constata que es tracta d’un dia fosc i que la carretera es
troba mullada degut a l’existència de pluja dèbil.

Pel que fa als danys al·legats, aquests s’extreuen de l’atestat efectuat pels Mossos
d’Esquadra, per les fotografies aportades i la resta de documentació que consta en
l’expedient.

Pel que fa als danys materials del vehicle amb matrícula XXX-HYB l’interessat aporta
diversos documents que resulten contradictoris entre ells.

L’interessat aporta peritatge elaborat pel pèrit Josep Carbonell Cunill, que en data 12
de juliol de 2017, determina que la suma total sense impostos dels danys ascendeix a
9.711,23 euros.

Per altra banda, amb el document número 4 s’aporta la factura número T84171155,
de data 19 de juliol de 2017, emesa pel taller Sarsa Granollers, S.L. per un import de
10.437,06 euros (8.625,67 euros, sense IVA) on, es pot comprovar que en la seva
fulla segona efectua un descompte de 600 euros en concepte de franquícia.

Així mateix, s’acompanya com a document número 6 un certificat efectuat per la
pròpia reclamant pel qual s’ordena la transferència de 7.810,84 euros a favor de
Sarsa Granollers, S.L. i, finalment, s’aporta de document núm. 7 una factura de Sarsa
Granollers, S.L. a la mercantil Auxiliar d’Explotacions Energètiques, SL número
T8417296, de data 28 de febrer de 2017 (anterior a la factura de data 19 de juliol de
2017) en la que se li aplica la franquícia per import de 600 euros, menys els
descomptes de fidelitat corresponents.

En aquest supòsit estem davant d’un cas de pluspetició, ja que Seguros Catalana
Occidente, S.A. ha abonat al taller escollit per l’interessat l’import de 7.810,84 euros i
en reclama 8.625,67 euros, és a dir, 814,83 euros de més.

Per altra banda, Auxiliar d’Explotacions Energètiques, SL reclama la quantitat de 600
euros quan, segons consta en la pròpia documentació aportada, només n’ha abonat
450 euros per l’esmentat concepte.

El fet que s'imputa a la Diputació de Girona com a causant de l’accident és l’existència
d’una pedra al mig de la calçada.
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Pels motius que seguidament es descriuen, d’acord amb la instrucció de l’expedient i
l’informe del Servei de Xarxa Viària Local que consta a l’expedient, no es considera
que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de
l'administració i els danys reclamats:

En primer lloc, perquè de l'informe del servei afectat acredita que s’havia portat a
terme un acurat manteniment i que per tant es trobava en bon estat de conservació;
així com que es duien a terme les tasques de vigilància adequades al tipus de
carretera, això és, una carretera local, amb una periodicitat setmanal.

En segon lloc, perquè la via, segons informe del Servei de Xarxa Viària Local, malgrat
que la velocitat genèrica segons el Codi de Circulació  és de 90 km/h, atesa la seva
marcada sinuositat, per mantenir una conducció segura, necessàriament ha de ser
inferior tal i com s’adverteix mitjançant la senyalització vertical de limitació específica
de velocitat, d’advertiment de corbes perilloses, prohibició d’avançament i advertiment
d’altres perills a la via (senyals R301, P26 i P13a)

En tercer lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar.
Segons l’atestat dels Mossos d’Esquadra era un dia fosc i amb la calçada mullada
com a conseqüència de l’existència de pluja dèbil. Segons l’informe del Servei de
Xarxa Viària, es considera que, per les característiques del tram (revolt perillós i avís
de despreniments), les condicions climatològiques existents (poca visibilitat, pluja dèbil
i superfície mullada) amb les indicacions existents i a una velocitat correcta (30 km/h
segons el senyal existent) el vehicle s’hagués pogut aturar en condicions de seguretat
davant l’existència de la pedra a la calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,
avui 21 del Text refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en
consideració aquelles circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera
que el pogués aturar dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol
obstacle que es pogués presentar.

En aquest sentit, cal tenir en compte el que disposa l’article 21 del Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària que estableix que: “El
conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte,
a més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l’estat
de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i
de circulació i, en general, totes les circumstàncies que concorrin en cada moment, a
fi d’adequar la velocitat del seu vehicle a aquelles, de manera que sempre el pugui
parar dins dels límits del seu camp de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui
presentar.”

En definitiva, els motius indicats constaten que la gestió de la via s’adequava
perfectament als estàndards de servei a la carretera exigibles (tant de manteniment i
vigilància com de temps de resposta davant incidències), no essent admissible
pretendre l’omnipresència de l’administració davant actuacions de tercers i sense tenir
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gens en compte la responsabilitat personal dels propis usuaris de la via i, per tant, no
és possible establir una relació causa efecte directa i eficaç entre el titular de la via i
els danys al·legats.

En els termes exposats, i en relació amb el sistema de responsabilitat patrimonial
objectiva, la jurisprudència més recent (sentència número 412/2015 de la Secció
quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de maig de 2015) en
supòsits similars estableix que: “La prestació per l'administració d'un determinat servei
públic i la titularitat per part d'aquella de la infraestructura material per a la seva
prestació, no implica que el vigent sistema de  responsabilitat patrimonial objectiva de
les administracions públiques, converteixi a aquella en asseguradora universal de tots
els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa
per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuar administratiu,
perquè del contrari es transformaria aquell en un sistema providencialista no previst
en el nostre ordenament jurídic.

També cal afegir que la intervenció culpable o negligent del mateix perjudicat, o d'un
tercer, aliè a l'organització administrativa, trenca la relació de causalitat i, en
conseqüència, no es pot exigir responsabilitat ni menys imputar-la al funcionament
normal o anormal dels serveis públics. Per això cal que la intervenció del tercer sigui
la causa eficient del dany o perjudici produït.”

III. CONCLUSIÓ

Per tot això, considero que en aquest supòsit no concorren els requisits necessaris
perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració i, per tant, no es pot establir
cap nexe de causalitat entre el dany al·legat i l'actuació de l'administració que
gestiona la carretera, i en conseqüència es pot eximir a la Diputació de Girona del
deure d’indemnitzar el reclamant.

D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan
competent  dicti resolució desestimant les peticions de  la reclamació presentada.”

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

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per Imma
Casassas Molist, en nom i representació de Seguros Catalana Occidente, S.A. i de la
mercantil Auxiliar d’Explotacions Energètiques, SL, relativa a danys soferts en
accident de circulació a la carretera GIP-5251, circulant amb el vehicle amb matrícula
XXX-HYB, en data 21 de gener de 2017.

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.

31. JG974/000009/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Tenir per desistida la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per JGA (expedient 2018/6036)
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Per resolució de presidència de data 28 de juny de 2018 es va requerir a JGA perquè,
en relació a la reclamació efectuada i en un termini de deu dies, aportés la
documentació exigida pels articles 66 i 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de els Administracions Públiques.

Un cop degudament notificada l’esmentada resolució en data 17 de juliol de 2018 i
transcorregut sobradament el termini atorgat no consta cap mena de comunicació ni
compliment del requeriment esmentat.

De conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si l’interessat no subsana o
acompanya els documents preceptius se’l tindrà per desistit de la seva petició prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l’article 21 de
l’esmentada Llei; i de conformitat amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del
diputat delegat de Xarxa, per unanimitat acorda:

Primer. Tenir per desistit a JGA de la petició efectuada en data 30/05/2018 RGE
1-2018-010131-2.

Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències
delegades del Ple

32. JG974/000086/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat pública
compatible al Sr. Xavier Dilmé Vert (exp. 2018/8037)

Amb data 18 de setembre de 2018 ha tingut entrada al Registre General de la
Diputació una sol·licitud d’un càrrec eventual de confiança o assessorament especial,
mitjançant la qual sol·licita compatibilitzar el seu càrrec a la Corporació amb una
activitat pública com a regidor sense dedicació. Es tracta de la sol·licitud núm.
1-2018-015382-1 del Sr. Xavier Dilmé Vert, que exerceix el càrrec d’Assessor
Coordinador de Ple de la Diputació de Girona.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe favorable
relatiu a la sol·licitud, el qual es reprodueix a continuació.

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic,
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002.
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En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents:

I. L’article 51.1b) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que amb caràcter
excepcional, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei pot compatibilitzar el lloc de treball
en l’Administració amb el càrrec electiu com a membre d’una corporació local, sempre que no
ho faci en règim de dedicació exclusiva. És a dir, que només es podrà percebre una retribució
al sector públic, sense perjudici de les dietes, indemnitzacions i assistències que li
corresponguin com membre electe de la corporació local. El senyor Xavier Dilmé Vert aporta un
certificat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà que acredita que és regidor sense dedicació
exclusiva ni parcial.

II. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.

III. L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics.
Quan la informació que hagi de publicar-se contingui dades especialment protegides,
la publicitat només es farà prèvia dissociació de les dades personals. Això no obstant,
d’acord amb el criteri interpretatiu CI/001/2015 emès conjuntament pel Consell de
Transparència i Bon Govern i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals
amb data 24 de juny de 2015, en relació a la publicitat passiva de les relacions de
llocs de treball i les retribucions dels empleats públics, cal ponderar que preval
l’interès públic per conèixer el funcionament de les organitzacions públiques i el destí
dels recursos públics sobre el dret a la protecció de dades personals quan la
informació fa referència al personal eventual, el personal directiu i el personal no
directiu de lliure designació del sector públic. Es tractaria, en aquest cas, d’una
limitació al dret a la protecció de dades personals que està justificada i és
proporcionada amb la concurrència dels altres interessos públics, com són el control
de l’exercici de l’activitat pública de forma objectiva, independent i neutral per part dels
servidors públics. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a la compatibilitat
d’aquest càrrec de confiança sense dissociar les seves dades de caràcter personal.

En base a aquests antecedents i consideracions, la Junta de Govern, amb el dictamen
favorable de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat acorda:

Primer. Autoritzar el Sr. Xavier Dilmé Vert, que exerceix el càrrec eventual de
confiança o assessorament especial denominat “Assessor coordinador de Ple” de la
Diputació de Girona, a exercir una activitat pública compatible com a regidor sense
dedicació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb les condicions que s’esmenten
tot seguit.

Segon. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es
computaran a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues
extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en
una de les dues activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici
de la segona activitat pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al
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lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del
mateix, sense perjudici del compliment dels deures inexcusables de caràcter públic i
personal, que requereixen previ avís i justificació (article 37.3.d del text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors).

Tercer. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de
les seves dades de caràcter personal.

33. Proposicions urgents

No n’hi ha.

34. Precs i preguntes

Per part del senyor Jordi Camps, s’exposa que va assistir a la Junta de Govern del dia
4 de setembre de 2018, si bé no hi consta a l’acta ja aprovada. El secretari general ho
comenta al vicesecretari, que va actuar en aquella sessió, i informa que sí. És per això
que demana que s’incorpori aquesta modificació a l’acta del dia 4 de setembre de
2018, en el sentit que sí va assistir a l’esmentada Junta de Govern, i es procedeix a la
correcció d’errades.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.45 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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