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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 985 

 
 
 

Número:985   
Caràcter: Ordinària 
Data: 5 de març de 2019 
Hora d’inici: 1015 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/2109 
 
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 
Sr. Ernest Ruiz Garcia Viceinterventor  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Joaquim Felip i Gayolà Diputat 
Sr. Pere Maluquer i Ferrer Diputat 
Sr. Juan José Serrán i Báez Cap de Gabinet de Presidència  
 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de 

febrer de2019 
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 
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 

 
3. JG985/000040/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 

CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa  a 
l'associació Cultura i Conflicte per al finançament del documental de TV: Dones 
víctimes de la guerra als Balcans, 25 anys després, l'any 2019 (exp. 2019/857) 

4. JG985/000041/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa per al 
finançament del festival Sona Amer, 2019 (exp. 2019/1224) 

5. JG985/000042/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa per al 
finançament d'activitats de formació, ASFU, Universitat de Girona (exp. 
2019/1131) 

6. JG985/000043/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa per al 
finançament de les activitats culturals de la Fundació "El Foment" de la Sardana, 
de Banyoles, 2019 (exp. 2019/1342) 

7. JG985/000044/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa per al 
finançament del Festivalot, 2019 (exp. 2019/1341) 

8. JG985/000045/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Llançà  per al finançament de Katatonic Fest 2019 (exp. 
2019/517) 

9. JG985/000046/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a la 
Universitat de Girona per al finançament de la Càtedra de Patrimoni Literari M. 
Àngels Anglada, l'any 2019 (exp. 2019/1350) 

10. JG985/000048/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa  a 
l'Ajuntament de Ripoll per al finançament del Festival Ripollesdansa, l'any 2019 
(exp. 2019/1347) 

11. JG985/000049/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa  a Griona Artelier 
SCCL per al finançament de les activitats de l'Escola de Música Moderna de 
Girona 2019 (2019/1437). 

12. JG985/000051/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a 
l'IRMU per a l'organització del Col·loqui d'Estudis Transpirinencs, any 2019 (exp. 
2019/902) 

13. JG985/000052/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa  a Alter 
Sinergies SL per al finançament de Càntut, cançons de tradició oral, l'any 2019  
(exp. 2019/1464) 

14. JG985/000054/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa  a Alter 
Sinergies SL per al finançament de  Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, 
l'any 2019 (exp. 2019/1486) 
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15. JG985/000055/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció nominativa a  
l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles per al finançament del Festival 
Planestiueja't (exp. 2019/1477) 

16. JG985/000058/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'associació 
Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu per al finançament  del Concert de la 
44èna Trobada amb els Acordionistes del Pirineu a Puigcerdà (2019/1474) 

17. JG985/000002/2019-PPCICLCAS; Prop. Pres. CI Coop. Local, Cultural i d'Acc. 
Soc.; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria de 
subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 2019 (exp. 
2019/1199) 

18. JG985/000006/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificar subvenció llars 
d'infants curs 2017/2018 Ajuntament d'Aiguaviva. (exp. 2018/7224) 

19. JG985/000009/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Autoritzar la contractació de persones vinculades a l'entitat 
Galanthus (exp. 2018/4367) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
20. JG985/000008/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club de Tennis La Bisbal 
pel 4t Torneig Internacional de Tennis Femení (exp. 2019/840) 

21. JG985/000006/2019-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Arbúcies per al 
cofinançament per a l'adequació del Museu etnològic del Montseny "la Gabella" 
d'Arbúcies (exp. 2016/914) 

22. JG985/000007/2019-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palafrugell per al 
cofinançament per a l'adequació del Museu del Suro de Palafrugell (exp. 
2016/1001) 

23. JG985/000008/2019-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Aprovar el conveni amb 
l'Ajuntament de Ripoll per al cofinançament per a l'adequació del "Scriptorum" 
de Ripoll (exp. 2016/ 961) 

24. JG985/000009/2019-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Aprovar el conveni amb 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel cofinançament per a l'adequació del 
Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols (exp. 2016/913) 

 
25. Proposicions urgents 
 
26. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 
19 de febrer de 2019 

 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de febrer 
de 2019, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
 
3. JG985/000040/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa  a l'associació Cultura i Conflicte per al finançament del 
documental de TV: Dones víctimes de la guerra als Balcans, 25 anys 
després, l'any 2019 (exp. 2019/857) 

 
L’Associació Cultura i Conflicte, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de documental de TV: Dones víctimes de la guerra als Balcans, 25 anys 
després, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/857).  
 
El col·lectiu Cultura i Conflicte proposa una obra de teatre, un documental i una 
mostra fotogràfica per fer dialogar la realitat de 2019/2020 amb uns personatges de 
ficció que Slavenka Drakulic va crear a partir de testimonis reals: dones que van ser 
violades com a estratègia de neteja ètnica i fills que van néixer fruit d’aquestes 
violacions. 
 
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 col·laboració per donar suport a entitats, associacions i empreses 
culturals que desenvolupen activitats culturals a les comarques de Girona o que 
plantegen iniciatives culturals estratègiques per al territori.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Associació Cultura i Conflicte, 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 Cultura i Conflicte , per al documental 
de TV: Dones víctimes de la guerra als Balcans, 25 anys després, l’any 2019, que es 
detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/857 Associació Cultura 
i Conflicte 

G67309997 documental de 
TV: Dones 

víctimes de la 
guerra als 
Balcans, 25 
anys després 

Del 16 
d’octubre de 
2018 fins al 15 
d’octubre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

98.000,00€ 28.000,00 € 10.000,00 € 35,71 %  28.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DEU MIL EUROS, 
(10.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48144 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
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 postproducció, 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 del 16 d’octubre de 2018 fins al 
15 d’octubre de 2019. 
 
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 Cultura i Conflicte, 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 35,71 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Cultura i Conflicte, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 28.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de postproducció, 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 
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 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 31 d’octubre de 
2019. 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 Cultura i Conflicte, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de 
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en 
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com 
a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
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Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i 
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones 
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a 
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i 
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les 
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de 
Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Cultura i Conflicte. 
 
 
4. JG985/000041/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa per al finançament del festival Sona Amer, 2019 (exp. 
2019/1224) 

 
L’Ajuntament d’Amer ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Sona Amer 2019 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/1224). 
 
El Festival Sona Amer és una programació de concerts, de la mà de destacats 
artistes i grups instrumentals, guanyadors dels més prestigiosos concursos nacionals i 
internacionals, per a la difusió de la cultura de la música i a la promoció del talent 
musical. A través de diferents entitats culturals i fundacions el programa inclou una 
amplia  diversitat de músiques per a tots els públics: música clàssica, música de 
cantautor,  Jazz, Blues i un concert destinat a música en família. A nivell de la 
comarca de la Selva és una bona oportunitat per crear aquest binomi de convivència i 
promoció de la música que ens apropa en l'àmbit social i cultural. També per 
consolidar l'espai del Casal del Monestir de Santa Maria d'Amer. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament d’Amer, 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 
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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. 
 
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 d’Amer per al finançament de 
l’organització del Festival Sona Amer 2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2019/1224 Ajuntament d’Amer P1700700F Festival Sona 
Amer 2019 

De l’1 de gener 
al 30 de juny 
de 2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

17.826,30 € 17.826,30 € 4.000,00 € 22,44 % 17.826,30 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUATRE MIL EUROS, 
(4.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46234 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
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 de l’1 de gener fins el 30 de 
juny de 2019. 
 
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 d’Amer accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
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SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 4.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 22,44 %, 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 d’Amer ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
17.826,30 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 

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

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

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

e)Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Sona Amer 2019. 
 

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 juliol de 2019. 
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 d’Amer 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 
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concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament d’Amer 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 
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control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament d’Amer, 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. Clàusula de dades personals. 
 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Amer. 
 
5. JG985/000042/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa per al finançament d'activitats de formació, ASFU, Universitat 
de Girona (exp. 2019/1131) 

 
La Universitat de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
d’activitats de formació, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2019/1131).  
 
L’ASFU Seguim fent UdG són una agrupació de la Universitat de Girona, formada 
pels jubilats, PDI i PAS que estan fent activitats pels jubilats de la Universitat i que 
està oberta a la ciutadania. Ofereix activitats de formació com: llenguatge musical, 
escacs, pintura i aquarel·la, català, informàtica, fotografia... 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 15 

superiors. L’objectiu d’aquesta línia és fomentar l’accés al coneixement i a la 
formació professional superior. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Universitat 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. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 Universitat de Girona, per al finançament 
d’activitats de formació ASFU, l’any 2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/1131 Universitat de 
Girona 

Q6750002E Activitats de 
formació 

Des de l’1 de 
gener fins al 
31 d’octubre 
de 2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

7.500,00€ 7.500.00,00 € 7.500,00 € 100 %  7.500,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL CINC-CENTS 
EUROS, (7.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48107 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2019. 
 
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 2019. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Universitat de Girona accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 7.500,00€ que representa 
un percentatge de finançament del 100 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Universitat de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
7.500,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de 
la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 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 15 de novembre de 
2019. 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 Universitat de Girona, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
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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.  
La Universitat de Girona, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
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g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) 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 Universitat de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
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j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona. 
 
6. JG985/000043/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa per al finançament de les activitats culturals de la Fundació "El 
Foment" de la Sardana, de Banyoles, 2019 (exp. 2019/1342) 

 
La Fundació privada “El Foment” de la Sardana, de Banyoles, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats culturals de la fundació i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/1342). 
 
El Foment de la Sardana de Banyoles es va crear l’any 1930 i des d’aleshores fins a 
l’actualitat ha estat l’entitat sardanista de referència de la comarca del Pla de l’Estany. 
Té com a objectiu principal fomentar i potenciar totes les manifestacions de la cultura 
popular i tradicional del país i ho fa mitjançant l’organització d’aplecs, festivals, i 
participació en les principals festivitats de la seva zona. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de 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 2019 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació privada “El Foment” de la Sardana 
de Banyoles, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, 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. 
 
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 privada “El Foment” de la Sardana de 
Banyoles, per al finançament de les activitats culturals de la fundació, que es detallen 
a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2019/1342 Fundació privada 
“El Foment” de la 
Sardana 

G17891151 Activitats 
culturals de la 
fundació 

De l’1 de 
novembre de 
2018 al 31 
d’octubre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

26.500,00 € 26.500,00 € 8.000,00 € 30,18 % 26.500,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUIT MIL EUROS, (8.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48128 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
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El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des de l’1 de 
novembre de 2018 al 31 d’octubre de 2019. 
 
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 privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 8.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 30,18 %, 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.  
La Fundació privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 26.500,00 € corresponents a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació 
següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat). 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats culturals de la fundació. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
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. 
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És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt la Fundació privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, 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 privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
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b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació privada “El Foment” de la Sardana de Banyoles, 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. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. 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 
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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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació privada “El Foment” de la Sardana de 
Banyoles. 
 
7. JG985/000044/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa per al finançament del Festivalot, 2019 (exp. 2019/1341) 

 
Pistatxo Produccions, SL, amb seu a Barcelona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’organització a Girona, del Festival de música en 
família, Festivalot, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/1341). 

 
El Festivalot, Festival de Música en Família de Girona arriba a la seva 4a edició 
amb una destacada novetat: el trasllat a l’Auditori de Girona dels seus concerts i 
activitats. El motiu d’aquest canvi és la dimensió que ha agafat el festival, que s’ha 
convertit ja en un referent dels festivals familiars de Catalunya. Per la comoditat 
del públic i l’ampliació de la seva oferta, el Festivalot traslladarà els seus concerts 
de pagament a la Sala Montsalvatge i la Sala de Cambra i muntarà dos escenaris 
gratuïts al davant del recinte, sota l’ombra dels plàtans de la Devesa. 
 
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 2019 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Pistatxo Produccions, SL, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 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. 
 
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Pistatxo Produccions, SL, amb seu a Barcelona, 
per al finançament del projecte d’organització del Festival de música en família, 
Festivalot, que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

2019/1341 Pistatxo 
Produccions, SL, 
de Barcelona 

B65728057 Festival de 
música en 
família, 
Festivalot 

De l’1 de gener 
al 15 de juliol 
de 2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

132.933,86 € 132.933,86 € 16.000,00 € 12,03 % 132.933,86 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETZE MIL EUROS, 
(16.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47007 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada es portarà a terme des de l’1 de 
gener fins al 15 de juliol de 2019. 
 
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 Pistatxo Produccions, 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 de l’12,03 %, 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.  
Pistatxo Produccions, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
132.933,86 € 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 del Festival de música en família, Festivalot. 
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció 
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de 
2019. 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 Pistatxo Produccions, SL, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
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El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
Pistatxo Produccions, SL, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
Pistatxo Produccions, 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 
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negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals. 
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Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a Pistatxo Produccions, SL, amb seu a Barcelona. 
 
 
8. JG985/000045/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Llançà  per al finançament de Katatonic Fest 
2019 (exp. 2019/517) 

 
L’Ajuntament de Llançà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
Katatonic Fest, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/517).  
 
El Ktatonic Fest el primer festival de música alternativa de Llançà. Té com a principal 
objectiu apropar, potenciar i fomentar la música i la cultura underground en el territori i 
en la comarca de l’Alt Empordà. 
 
És un festival que va adreçat a un públic diferent del públic de masses. La paraula 
Underground es refereix a aquells moviments, manifestacions culturals o expressions 
artístiques que van a contracorrent de les modes de masses, del que la societat del 
moment dictamina com a la cultura oficial. La cultura underground busca espais de 
crítica constructiva al cànons de conducta, culturals, etc., que marca la “cultura de 
masses”. En aquest punt resideix el tret diferencial d’aquest festival. Tot i ser un 
festival obert a tothom, aposta per un estil que, per ser poc massificat als canals de 
comunicació convencional, acull un col·lectiu molt específic de persones. És una 
iniciativa que neix amb la voluntat de ser un festival de referència, no només a nivell 
local, sinó a nivell de comarques gironines. Enguany, en la seva primera edició ha 
assentat les bases per assolir-ho.  
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de 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 l’Ajuntament de Llançà, 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. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 l’Ajuntament de Llançà, per al Katatonic Fest, 
l’any 2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/517 Ajuntament de 
Llançà 

P1709900C Katatonic Fest 
2019 

Des del 16 de 
novembre 
2018 fins al 28 
de febrer 2019. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

21.177,64€ 21.177,64 € 10.000,00 € 47,21 %  21.177,64 € 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DEU MIL EUROS, 
(10.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46203 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 de novembre 2018  
fins al 28 de febrer de 2019. 
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QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Llançà, 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 47,21  %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Llançà, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
21.177,64 € 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 març  de 2019. 
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 Llançà, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
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aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Llançà, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) 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 Llançà, 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. 
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h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  

i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
de l’exercici de llurs càrrecs. 

j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern. 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llançà. 
 
9. JG985/000046/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa a la Universitat de Girona per al finançament de la Càtedra de 
Patrimoni Literari M. Àngels Anglada, l'any 2019  (exp. 2019/1350) 

 
La Universitat de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada, l’any 2019, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2019/1350).  
 
Un dels objectius de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada de la UdG, 
és perpetuar la memòria i estudiar l’obra dels escriptors que li donen nom, a través 
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de jornades de treball, seminaris, cursos i publicacions, destinats a contribuir a la 
divulgació d’una obra feta a l’ombra dels clàssics. Per a tot això s’ha consolidat com 
una institució de referència en la divulgació del patrimoni literari de les comarques 
gironines a través de les rutes literàries, de les xarxes socials i de l’organització 
d’exposicions. 
 
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 al patrimoni literari a les 
comarques gironines. L’objectiu d’aquesta línia de suport és augmentar la sensibilitat 
entorn aquest tipus de patrimoni i fomentar el coneixement dels autors de els 
comarques de Girona o que han deixat obra relacionada amb el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Universitat 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. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 Universitat de Girona, per al finançament 
d’activitats 2019 de la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada, l’any 2019, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/1350 Universitat de 
Girona 

Q6750002E Activitats 2019 
de la Càtedra 
de Patrimoni 
Literari M. 
Àngels 
Anglada 

Des del 16 de 
novembre 
2018 fins al 15 
de novembre 
2019. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

26.600,00€ 26.600,00 € 11.500,00 € 43,23 %  26.600,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de ONZE MIL CINC-CENTS  
EUROS, (11.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48103 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2019. 
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TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 de novembre de 
2018 fins al 15 de novembre de 2019. 
 
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 Universitat de Girona, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 11.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 43,23 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Universitat de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
26.600,00€ 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. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
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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 29 de novembre de 
2019. 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 Universitat de Girona, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 
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DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Universitat de Girona, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) 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 Universitat de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de 
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en 
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com 
a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i 
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones 
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a 
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i 
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les 
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de 
Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
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Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona. 
 
 
10. JG985/000048/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa  a l'Ajuntament de Ripoll per al finançament del Festival 
Ripollesdansa, l'any 2019 (exp. 2019/1347) 

 
L’Ajuntament de Ripoll, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Ripollesdansa, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2019/1347).  
 
Ripollesdansa neix l’any 2012. És un festival que acull propostes de formació i 
exhibició, obrint pas a un nou repte, educar a nous públics a veure dansa i a participar 
en les propostes de formació junt amb professionals de la dansa. El festival aporta 
una nova manera de mirar i mimar la dansa i el poble. Es tracta d’un festival inclusiu 
on companyies amateurs, persones amb altres capacitats, col·lectius en risc, ballarins 
professionals conviuen durant una setmana i teixeixen una xarxa on la dansa n’és la 
base. 
 
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 arts escèniques. Un dels objectius 
d’aquesta línia és la promoció de la dansa i fomentar la implicació dels municipis en 
els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Ripoll, 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. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 Ripoll, per al Festival 
Ripollesdansa , l’any 2019, que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/1347 Ajuntament de 
Ripoll 

P1715600A Festival 
Ripollesdansa 

Des de l’1 de 
gener fins al 
31 d’agost de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

14.940,00€ 14.940,00 € 3.000,00 € 20,08 %  14.940,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS, (3.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46227 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 
d’agost de 2019. 
 
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 Ripoll, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 3.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 20,08 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Ripoll, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
14.940,00€ 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; 
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de 
2019. 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 Ripoll, 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 
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establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament de Ripoll, 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) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) 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 Ripoll, 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 
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contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
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sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll. 
 
11. JG985/000049/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa  a 
Griona Artelier SCCL per al finançament de les activitats de l'Escola de 
Música Moderna de Girona 2019 (2019/1437). 

 
Girona Artelier SCCL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
les activitats de l’Escola de Música Moderna de Girona, l’any 2019, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2019/1437).  
 
Girona Artelier, SCCL, realitza una tasca socioeducativa per facilitar l’accés a la 
pràctica musical al màxim nombre de persones i col·lectius, fent xarxa local amb el 
conjunt d’agents socials, culturals i educatius amb una mirada de ciutat educadora. 
Té com a objectius: Incentivar l'educació musical com a formació integral de les 
persones, destacant especialment el valor socialitzador de la música; Vehicular la 
formació instrumental a través de classes individuals i col·lectives; Treballar per 
projectes com a metodologia complementària a la formació artística; Potenciar la 
formació acadèmica integrada dels tres blocs (llenguatge musical, instrument i 
combos) de forma transversal i acompanyar a l'alumne a aprendre a aprendre; 
Afavorir l'estudi i la pràctica adaptant-se a les inquietuds dels alumnes tant per 
itineraris amateurs com professionalitzadors; Promocionar la implicació de les 
agrupacions de diferents edats i nivells en l'entorn social de la ciutat; i Crear 
projectes que incorporin un ventall més ampli de disciplines artístiques per oferir una 
formació transversal. 
 
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 equipaments culturals 
estratègics. L’objectiu principal d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta 
cultural. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Girona Artelier SCCL, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
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qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Girona Artelier SCCL, per al finançament dels 
projectes de l’Escola de Música Moderna de Girona, l’any 2019, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/1437 Girona Artelier 
SCCL 

F55312359 Projectes de 
l’Escola de 
Música 
Moderna de 
Girona 

Des de l’1 de 
setembre de 
2018 fins al 31 
de juliol  de 
2019 (curs 
2018/2019) 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

286.790,00€ 20.000,00 € 20.000,00 € 100 %  20.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS, 
(20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47022 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
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 “Projectes”, 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 setembre de 2019 
fins al 31 de juliol de 2019. 
 
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.  
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Es considera que Girona Artelier SCCL, accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 100 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Girona Artelier SCCL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
20.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de  “Projectes”, 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. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 16 de setembre de 
2019. 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 Girona Artelier SCCL, 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.  
Girona Artelier SCCL, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
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g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) 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.  
 
Girona Artelier SCCL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a Girona Artelier, SCCL. 
 
 
12. JG985/000051/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció 
nominativa a l'IRMU per a l'organització del Col·loqui d'Estudis 
Transpirinencs, any 2019 (exp. 2019/902) 

 
L’Institut Ramon Muntaner, en data 8 de febrer de 2019 ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per a l’organització del Col·loqui d’Estudis Transpirinencs, que s’ha de 
realitzar a La Seu d’Urgell els dies 4, 5 i 6 d’octubre de 2019, i s’ha instruït l’expedient 
2019/902 
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L’Institut Ramon Muntaner és una fundació privada que té per objectiu la difusió i el 
suport als projectes d’investigació i de promoció cultural dels centres i instituts 
d’estudis de les terres de parla catalana, entitats dedicades principalment a l’estudi de 
la història, el patrimoni cultural i natural i les ciències socials i humanístiques dins els 
àmbits local i comarcal. 
 
Un dels projectes que impulsa l’Institut Ramon Muntaner és l’organització, cada dos 
anys, del Col·loqui d’Estudis Transpirinencs, que aquest any arriba a la seva edició 
onzena, amb el títol “Els pobles abandonats als Pirineus: causes i conseqüències”. 
 
En el pressupost general de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Institut Ramon Muntaner – Col·loqui d’Estudis 
Transpirinencs: Comunicació Cultural. 503/3340/48101 per import de 3.000,00 €.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2019 hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor de l’Institut Ramon Muntaner, d’acord 
amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, 
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
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 
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. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Expedient    Beneficiari NIF 

2019/902 INSTITUT RAMON MUNTANER G43725233 

Objecte de la subvenció 

Organització del Col·loqui d’Estudis Transpirinencs, any 2019 

Subvenció 

Import concedit Pressupost i Import a justificar % regulador 

3.000,00 € 8.800,00 € 34,09 % 

 
Segon. Autoritzar la despesa de 3.000,00 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3340/48101 del pressupost de la Diputació de Girona de 2019. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 53 

despeses ordinàries relacionades amb l’organització de l’XIè Col·loqui d’Estudis 
Transpirinencs i previstes en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció; 
per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una 
altra naturalesa. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el 
període de justificació. 
 
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 
15 de novembre de 2019. 
 
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 en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Institut Ramon Muntaner 
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. Termini i règim de justificació. L’Institut Ramon Muntaner ha de justificar dins el 
termini que finalitza el 15 de novembre de 2019 la realització efectiva de l’objecte de 
la subvenció, per import de 8.800,00 euros, corresponent a l’import de les despeses 
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses i ciutadania 
del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç: 
http://www.ddgi.cat/web/document/701 . 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que consta en el pressupost 
acceptat, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat 
concedida el percentatge de desviació. 
 
S’acceptaran com a documents justificatius les factures o altres documents 
justificatius de la despesa, que vagin dirigits a l’Institut Ramon Muntaner i que estiguin 
incloses en els conceptes de despesa de la sol·licitud de subvenció. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 23 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
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Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicació o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de les 
publicacions subvencionades, així com en el material de difusió relatiu a la seva 
presentació. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. L’Institut Ramon Muntaner té les obligacions 
següents:  
 

a)Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva 
sol·licitud.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a l’Institut Ramon Muntaner. 
 
 
13. JG985/000052/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa  a Alter Sinergies SL per al finançament de Càntut, cançons de 
tradició oral, l'any 2019  (exp. 2019/1464) 

 
Alter Sinergies SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
Càntut, cançons de tradició oral, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2019/1464).  
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El projecte Càntut - Cançons i músiques dels avis, té com a objectiu recollir i difondre 
la música popular i tradicional recordada per la gent més gran de les comarques 
gironines, per tal de reivindicar uns repertoris musicals lligats a la cultura catalana. El 
Festival Càntut és una proposta oberta a tots els públics amb concerts, xerrades, 
tallers, exposicions... per fer viure aquestes cançons perquè esdevinguin realment 
emotives, pràctiques i comunicatives. Enguany se celebrarà la 4a edició del Festival. 
 
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 al patrimoni immaterial. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport i promoure l’estudi i la protecció del patrimoni 
immaterial, especialment el vinculat a la memòria històrica. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Alter Sinergies 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. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 Alter Sinergies SL , per al Càntut, cançons de 
tradició oral, l’any 2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/1464 Alter Sinergies SL B17791559 Càntut, 
cançons de 
tradició oral 

Des de l’1 de 
gener fins al 
29 de 
novembre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

22.400,00€ 22.400,00 € 13.000,00 € 58,03 %  22.400,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRETZE MIL EUROS, 
(13.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47010 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
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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 29 de 
novembre de 2019. 
 
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 Alter Sinergies 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 13.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 58,03 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Alter Sinergies SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 22.400,00€ 
corresponents a l’import de les despeses de 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. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
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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 29 de novembre de 
2019. 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 Alter Sinergies SL, presenti la documentació justificativa es procedirà a 
la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. 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 
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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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a Alter Sinergies SL. 
 
 
14. JG985/000054/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa  a Alter Sinergies SL per al finançament de  Festival de la Veu 
de Banyoles, (a)phònica, l'any 2019 (exp. 2019/1486) 

 
Alter Sinergies SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de  
Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2019/1486).  
 
El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, té com a objectiu la voluntat de dur a 
terme un festival dedicat a la veu amb totes les seves vessants; un festival de 
referència que no només se situï en el mapa musical gironí i català, sinó que sigui 
capaç d’aconseguir un efecte positiu respecte a tot el moviment musical de creació. El 
festival ofereix una gran varietat estilística de gèneres (jazz, pop, beatbox, rock, cançó 
d’autor, tradicional...), per tal que tothom pugui trobar una proposta del seu interès. 
 
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 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor d’ Alter Sinergies 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. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 Alter Sinergies SL, per al Festival de la Veu de 
Banyoles, (a)phònica , l’any 2019, que es detalla a continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/1486 Alter Sinergies SL B17791559 Festival de la 
Veu de 
Banyoles, 
(a)phònica 

Des de l’1 de 
gener fins al 
31 de juliol de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

149.000,00€ 149.000,00 € 25.000,00 € 16,77 %  149.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47016 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
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 de 
juliol de 2019. 
 
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 Alter Sinergies 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 25.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 16,77 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Alter Sinergies SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
149.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 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 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 16 de setembre de 
2019. 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 Alter Sinergies SL, presenti la documentació justificativa es procedirà a 
la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació 
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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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. Alter Sinergies 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) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) 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.  
 
Alter Sinergies 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. 
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DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (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. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de 
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en 
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com 
a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es 
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fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i 
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones 
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a 
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i 
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les 
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de 
Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a Alter Sinergies SL. 
 
 
15. JG985/000055/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar una subvenció 
nominativa a  l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles per al finançament del 
Festival Planestiueja't (exp. 2019/1477) 

 
L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del Festival Planestiueja’t, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2019/1477).  
 
El  festival Planestiueja’t va néixer l’any 2016 amb la voluntat de dinamitzar la vida 
cultural i econòmica del municipi en els mesos d’estiu, mitjançant la organització de 
concerts de música d’estils diversos en localitzacions no destinades a aquesta 
finalitat. La idea és oferir concerts de qualitat en indrets peculiars. 
 
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 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
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D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 les Planes d’Hostoles , per al 
Festival Planestiueja’t, l’any 2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/1477 Ajuntament de les 
Planes d’Hostoles 

P1714200A Festival 
Planestiueja’t 

Des de l’1 de 
gener fins al 
15 de 
setembre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

61.000,00€ 61.000,00 € 6.000,00 € 9,83 %  61.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SIS MIL EUROS, (6.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46205 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2019. 
 
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 de 
setembre de 2019. 
 
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 les Planes d’Hostoles, 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.  
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 6.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 9,83 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 61.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de 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 15 d’octubre de 
2019. 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 les Planes d’Hostoles, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
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NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, 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) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) 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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L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, 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.  

 
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. Clàusula de dades personals. 
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Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles. 
 
16. JG985/000058/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
l'associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu per al finançament  
del Concert de la 44èna Trobada amb els Acordionistes del Pirineu a 
Puigcerdà (2019/1474) 

 
L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del  Concert de la 44èna Trobada amb els 
Acordionistes del Pirineu a Puigcerdà, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2019/1474).  
 
La trobada amb els Acordionistes del Pirineu se celebra ininterrompudament des de 
l'any 1976. És el festival de música tradicional més antic de Catalunya i el 1999 va ser 
incorporat a la Ruta Europea de Festivals de Música Tradicional, avalada per la UE. 
La trobada l'organitza l'Associació i els Acordionistes del Pirineu i compta amb el 
suport de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, i el Departament de Cultura 
de la Generalitat i la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Enguany se 
celebra la 44ena edició. 
 
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 a totes les 
comarques gironines. 
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Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’ Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, 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. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
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 Arsèguel i els Acordionistes del 
Pirineu, per al Concert de la 44èna Trobada amb els Acordionistes del Pirineu a 
Puigcerdà, l’any 2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/1474 l’Associació 
Arsèguel i els 
Acordionistes del 
Pirineu 

G25060336 Concert de la 
44èna Trobada 
amb els 
Acordionistes 
del Pirineu a 
Puigcerdà 

Des de l’1 de 
gener fins al 
31 d’agost de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

15.000,00€ 15.000,00 € 10.000,00 € 66,66 %  15.000,00 € 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DEU MIL EUROS, 
(10.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48117 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 
d’agost de 2019. 
 
QUART. Compatibilitat.  
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La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu , 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 66,66 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 15.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de 
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. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de setembre de 
2019. 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 l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, 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’Associació Arsèguel i els Acordionistes del 
Pirineu, 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) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) 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 Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, 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. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de 
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en 
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com 
a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i 
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones 
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a 
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i 
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les 
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de 
Girona.  
 
QUINZÈ. 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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu. 
 
 
17. JG985/000002/2019-PPCICLCAS; Prop. Pres. CI Coop. Local, Cultural i 

d'Acc. Soc.; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la 
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convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, 
anualitat 2019 (exp. 2019/1199) 

 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, estableix aquesta línia de subvencions 
amb la finalitat de col·laborar econòmicament en el finançament de les despeses en 
béns corrents i serveis directament motivades per situacions de nevades, i l’adquisició 
de maquinària o instal·lacions per fer front a les mateixes situacions. 
 
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a 
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als 
de menor capacitat econòmica i de gestió, pretén col·laborar amb el finançament de 
les despeses municipals derivades d’actuacions de neteja de neu i altres motivades 
per situacions de nevades. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a actuacions municipals per nevades, 
aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de gener de 2019, 
publicades i sotmeses a informació pública en el BOPG núm. 21 de 30 de gener de 
2019, i per referència al DOGC núm. 7807 de l’11 de febrer de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a actuacions municipals per nevades, el text de la qual 
es transcriu literalment a continuació: 
 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS MUNICIPALS PER 
NEVADES, ANY 2019 
1.Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en l’àmbit 
territorial de la Diputació, destinades al finançament de les actuacions municipals per 
nevades, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 21 de març de 2017, modificades pel Ple de data 22 de 
gener de 2019, publicades i sotmeses a informació pública en el BOPG núm. 21 de 30 
de gener de 2019, i per referència al DOGC núm. 7807 d’11 de febrer de 2019. 
La distribució dels fons assignats en aquesta convocatòria s’efectuarà entre les 
sol·licituds presentades aplicant els criteris establerts a la base número 5. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 350.000,00 euros. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Anualitat Aplicació Pressupostària Import en 
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euros 

2019 400 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents per 
nevades i glaçades 

200.000,00 

2019 400 9420 76208 Ajuts a ajuntaments per inversions 
nevades i glaçades 

150.000,00 

 Total 350.000,00 

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 100.000,00 €, derivada de modificacions de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació 
de l’augment de la convocatòria. 
3.Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 
dia 30 d’abril de 2019.  
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible 
a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i ha de complementar-se amb la 
documentació que recull l’article 7 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (plataforma EACAT), 
han d’estar signades electrònicament per l’alcalde/essa, mitjançant signatura 
electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
4.Àmbit temporal de les despeses subvencionables 
Es subvencionaran despeses realitzades a partir de l’1 de novembre de 2018 i fins a la 
data límit de la justificació. 
5.Termini per justificar les actuacions 
El termini per justificar les actuacions finalitzarà: 
Per a les subvencions per a despeses corrents: el 30 de setembre de 2019. 
Per a les subvencions per a inversions: el 30 de novembre de 2019. 
6.Termini de resolució i notificació  
6.1Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini per resoldre sense que s’hagi adoptat resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
6.2Termini de notificació 
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la llei 
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en 
el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.  
7.Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia 
següent de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’1 mes, a comptar des del dia següent de la notificació.  
8.Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la 
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
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38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 

 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 350.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 

 

Pressupost  Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en 
€) 

Anualitat 
2019 

400 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses 
corrents per nevades i glaçades 

200.000,00 

Anualitat 
2019 

400 9420 76208 Ajuts a ajuntaments per inversions 
nevades i glaçades 

150.000,00 

Total € 350.000,00 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin al·legacions 
contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions.  
 
Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
18. JG985/000006/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificar subvenció 
llars d'infants curs 2017/2018 Ajuntament d'Aiguaviva. Exp. 2018/7224 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 13 de 
novembre de 2018, va resoldre la concessió de subvencions a les llars d'infants 
municipals curs 2017/2018 (exp. 2018/7038).  
 
A l’Ajuntament d’Aiguaviva se li va concedir una subvenció d’acord amb el següent 
detall, d’acord amb la sol·licitud que havia presentat:  
 

Exp Municipi 
Centre 

Subvencionat 

Alumnes a 
efectes de 

finançament 

Import a 
Concedir 

Pagament 
2018 

Pagament 
2019 

2018/ 
7224 

Aiguaviva 
Escola 
Bressol 

Aiguaviva 25 21.875,00 € 11.688,99 € 10.186,01 € 
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En data 19 de febrer de 2019, l’Ajuntament d’Aiguaviva comunica que ha observat un 
error en la sol·licitud de subvenció, concretament en el número d’alumnes a efectes 
de finançament, essent el correcte de 22 alumnes i no 25 com es va fer constar al 
formular de sol·licitud de la subvenció i presenta el certificat del cost justificatiu de la 
subvenció amb l’import corresponent a 22 alumnes a efectes de finançament que és 
de 19.250,00 € (a raó de 875 € per alumne equivalent curs sencer). 
 
Vista la documentació presentada per l’Ajuntament d’Aiguaviva, d'acord 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. Modificar l’import de la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Aiguaviva en 
el marc de la convocatòria de subvencions a les llars d'infants municipals, curs 
2017/2018, minorant-lo en 2.625,00 € d’acord amb la rectificació dels alumnes a 
efectes de finançament, amb el següent detall: 
 

Exp. Municipi Centre Subvencionat 
Alumnes a efectes 

de finançament 
Import a 
Concedir 

2018/7224 Aiguaviva 
Escola 
Bressol 

Aiguaviva 22 19.250,00 € 

 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
400.9420.46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2019 per un import de 
2.625,00 € del document AD amb número d’operació 220189000636. 
 
TERCER. Notificar a l’Ajuntament d’Aiguaviva la present resolució. 
 
19. JG985/000009/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Autoritzar la contractació de persones vinculades a 
l'entitat Galanthus (exp. 2018/4367) 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 d’agost de 2018 es va concedir 
una subvenció a l’entitat Galanthus, dins la campanya per a actuacions, per part 
d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia 
del territori, anualitats 2018-2019, exp. 2018/4367. 
 
Vist que l’entitat Galanthus, en data 22 de gener de 2019, sol·licita autorització per tal 
que algunes de les activitats subvencionades puguin ser executades per persones 
vinculades a la seva entitat. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient, que es transcriu íntegrament, d’acord amb 
el següent tenor literal: 
“Motiu: Sol·licitud d’autorització prèvia de l’òrgan competent de la Diputació de Girona 
DISPOSICIONS LEGALS: 

a)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b)La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c)El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei general de subvencions. 
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d)El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny 

e)Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

f)L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
g)Les bases específiques reguladores de subvencions de la diputació de Girona 

per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del 
patrimoni natural i per a custòdia del territori. 

ANTECEDENTS: 
L’entitat GALANTHUS és beneficiària d’una subvenció dins la campanya 
“Subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions, per part d’organitzacions no 
lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori. Anualitats 
2018-2019”, amb número d’expedient 2018/4367. 
En el punt 18 de les bases que regulen aquesta línia d’ajuts, s’especifica que “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 
prèvia de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. Tampoc no se’n podrà 
concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 29.7 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions”. 
L’entitat GALANTHUS, en data 22/01/2019, i registre d’entrada 1-2019-000962-2, 
sol·licita autorització prèvia de l’òrgan competent de la Diputació de Girona, per tal 
que algunes de les activitats subvencionades puguin ser executades per persones 
vinculades a la seva entitat. En aquesta sol·licitud, s’especifica que s’autoritzi als Sr. 
Enric Fàbregas i Ruano i al Sr. Enric Bisbe i Company, ambdós membres de la junta 
de l’entitat en la condició de vocals, a dur a terme les plantacions d’espècies 
autòctones, i la millora estructural de les formacions de ribera afectades per l’incendi 
de 2013. Puntualment, també donaran suport en la instal·lació de refugis de fauna o 
les activitat d’educació ambiental que es contempla executar amb estructura pròpia de 
l’entitat. Aquests treballs es remuneraran considerant un import de 18,07 €/h, d’acord 
amb els preus pressupostats i de referència en el banc de preus aprovats per la 
Generalitat de Catalunya (banc de preus de Forestal Catalana,s. a.). L’import total 
previst a percebre s’estima serà de 2.500 € de base imposable per a cadascun dels 
professionals. 
CONCLUSIÓ: 
L’òrgan competent per resoldre l’autorització és la Junta de Govern, atès que és 
l’òrgan concedent segons el que estableix l’article 9 de les bases reguladores. 
Un cop analitzats els preus unitaris, i les tasques previstes a realitzar en cada cas, 
certifiquem que les condicions de contractació previstes compleixen les condicions 
normals de mercat i que, per tant, s’informa favorablement l’autorització de la 
contractació a socis de l’entitat.” 

 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar la contractació a persones vinculades amb l’entitat en els termes 
indicats en la sol·licitud presentada per l’entitat Galanthus, per algunes de les 
activitats subvencionades dins la campanya per a actuacions, per part 
d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia 
del territori, anualitats 2018-2019, exp. 2018/4367. 
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Segon. Notificar aquest acord a l’entitat Galanthus. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
20. JG985/000008/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club de 
Tennis La Bisbal pel 4t Torneig Internacional de Tennis Femení. Expedient 
2019/840 

 
El Club de Tennis La Bisbal, de La Bisbal d’Empordà, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del 4t Torneig Internacional de Tennis Femení i s’ha 
instruït l'expedient 2019/840. 
 
L’entitat Club de Tennis La Bisbal, té com a objectiu principal el foment i la pràctica de 
l’esport en les diferents modalitats i seccions. 
  
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Club de Tennis La Bisbal, de La Bisbal 
d’Empordà, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el 
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern, 
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2019/840 Club Tennis La Bisbal G17102732 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

4t Torneig Internacional de Tennis Femení Corrent 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

95.400,00 20.000,00 20,96% 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 520/3410/48129 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2019. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses 
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen 
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat 
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses subvencionables: 
 

ARBITRATGE 10.000,00 € 

INSCRIPCIÓ TORNEIG 5.200,00 € 

PREMIS TORNEIG ITF 51.300,00 € 

PUBLICITAT TORNEIG 5.900,00 € 

PERSONAL EXTRA 9.000,00 € 

ORGANITZACIÓ 2.000,00 € 

HOSPITALITAT JUGADORS (+H) 8.000,00 € 

SUBMINISTRAMENTS 4.000,00 € 

TOTAL 95.400,00 € 

 
No es consideren despeses subvencionables: 
 

ALTRES 22.600,00 € 

  
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 març de 2019 i 
finalitza el 30 de juny de 2019. 
 
Quart. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció 
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació 
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 30 de juny de 2019,  la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 95.400,00 euros 
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
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de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del 
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
 

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer 
d’aquest acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels 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 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantia concedida 
el percentatge de finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns 
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la 
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un 
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa 
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de 
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que 
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
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Vuitè. Pagament  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre 
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es 
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de 
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries 
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. 
Notificar aquest acord a l'entitat Club de Tennis La Bisbal. 
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21. JG985/000006/2019-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 
Europeus; Servei programes europeus (029): Aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Arbúcies per al 
cofinançament per a l'adequació del Museu etnològic del Montseny "la 
Gabella" d'Arbúcies (exp.2016/914) 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en què es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’adequació del Museu 
etnològic del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies, en els termes següents: 

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 238.211,60 €. 
 
Vist que l’òrgan competent de l'aprovació del conveni  i de la disposició de la despesa 
correspon a la Junta de Govern, d’acord  amb l’ art. 9.3 del Reglament Orgànic de la 
Diputació i cartipàs de la Diputació en la seva darrera versió aprovada pel ple en 
sessió extraordinària de 7 d'agost de 2018. 
 
D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de Servei de Programes 
Europeus, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament d’Arbúcies pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de 
les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació del Museu 
etnològic del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies, el literal del qual diu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS EQUIPAMENTS I DELS 
SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL 
MONTSENY “LA GABELLA” D’ARBÚCIES 

Exp.  Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 
escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de 
la Diputació 
(25 % 
despesa 
elegible) 

SP/102 
2016/914  

Arbúcies P1700900B 26,00 576.472,07 476.423,20 119.105,80 
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Parts 
 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5, 
17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi 
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona del dia....................... 
 
El Sr. Pere Garriga i Solà, alcalde d’Arbúcies, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al c/ Major, 2, 17401 Arbúcies, 
amb NIF P1700900B. 
 
Antecedents 
 
Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases reguladores 
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i s’obre la convocatòria per 
part del Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge . 
 
La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels projectes 
dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria 
(Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 
 
Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, l’Ajuntament 
d’Arbúcies va presentar el projecte d’adequació del Museu etnològic del Montseny “la 
Gabella” del municipi. 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en què es 
selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els següents 
termes:  
 

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 

Exp. Entitat NIF Puntuaci
ó 
obtingud
a 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa elegible 
(€) (sense IVA i 
aplicant, si escau, 
la base 7.4; topall 
de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de 
la Diputació 
(25 % 
despesa 
elegible) 

SP/102 
2016/914    

Arbúcies P1700900B 26,00 576.472,07 476.423,20 119.105,80 
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publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova 
l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 238.211,60 €.  
 
Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que es 
signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució i de 
lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el 25% de la 
despesa elegible més l’IVA repercutible).  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
 
Pactes 
 
Primer. Finalitat de la col·laboració 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipament i dels serveis necessaris per a l’adequació 
del Museu etnològic del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies, indicades anteriorment i 
que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la seva contractació i 
adjudicació a la Diputació de Girona, així com del pagament de l’import cofinançat per 
l’Ajuntament d’Arbúcies, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13 % de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, i més el 21 
% d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5  
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la 
Llei de Contractes de les AAPP. 
 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació de les obres i dels subministraments i la distribució de finançament és 
la següent: 
 
Taula 1 

EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL 

A) Inversió en infraestructura 519.602,07 € 

B) Contractació serveis, assistència, 
consultoria, formació o altres. 

56.870,00 € 

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 576.472,07 € 

  

  

Taula 2 

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 238.211,60 € 

Ajuntament 219.154,67 € 

Diputació de Girona 119.105,80 € 

TOTAL 576.472,07 € 
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A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i dels treballs de seguretat i salut laboral, inclosos en 
l’apartat B) Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres, de la taula 
1, és el següent: 
 
Taula 3 
 

DIRECCIÓ DE LES OBRES TOTAL 

Direcció de les obres d’adequació del Museu 
etnològic del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies i 
treballs de seguretat i salut laboral.   

14.000,00 € 

TOTAL DESPESES 14.000,00 € 

 
 
Segon. Obligacions econòmiques 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament d’Arbúcies 
haurà d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis 
pressupostaris corresponents a la durada del conveni que consta al pacte setè, 
mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa. 
 
El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules 
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del 
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir 
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades 
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació 
de Girona i per l’entitat conveniada en proporció a les respectives aportacions fixades 
a les taules 2 i 3. En el cas que es produeix una menor despesa es procedirà d’igual 
forma. 
 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada. 
 
L’Ajuntament d’Arbúcies es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets derivats de l’explotació del museu, d'acord amb el que 
estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013. 
 
Tercer. Terminis de pagament 
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament 
signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la 
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest 
conveni. 
 
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament 
d’Arbúcies haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la 
primera anualitat (2019). Per a la realització de l’últim abonament (2020) s’esperarà a 
la certificació final d’obra i s’ajustarà al cost d’aquesta. 
 
Quart. Titularitat 

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


 
  
 
 

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

D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens. 
 
L’Ajuntament d’Arbúcies posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de 
càrregues i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra. 
 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i 
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma 
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació 
s’haurà de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el 
Registre de la Propietat. 
 
Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que 
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de 
l’ajuntament conveniat. 
 
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica 
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de 
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès 
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
 
Sisè. Seguiment 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per quatre persones, dues per 
cadascun dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i 
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garantir la correcta execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. 
També tindrà com a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. 
Aquesta Comissió no tindrà personalitat jurídica.  
 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de 
la Diputació de Girona o quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords 
hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
 
Setè. Durada 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2019 i 2020.  
 
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2021 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
d’un any. La pròrroga serà excepcional. 
 
Vuitè. Normativa legal  
El present conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.  
 
Novè. Publicitat del conveni 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de 
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal 
de Transparència de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Formes d’extinció del Conveni  
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  
Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
Per finalització de la seva vigència. 
Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-se a 
la pròrroga. 
 
Onzè. Compensació 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
 
Dotzè. Litigis 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
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administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta. 
 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de 119.105,80 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320 3330 62900 Inversions en renovació museus projectes Feder de l'anualitat 2019. 
 
TERCER. Facultar el president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a 
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu. 
 
QUART. Traslladar aquest acord l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
 
22. JG985/000007/2019-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palafrugell per 
al cofinançament per a l'adequació del Museu del Suro de Palafrugell (exp. 
2016/1001) 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’adequació del Museu del 
Suro de Palafrugell, en els termes següents: 
  

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 

Exp.  Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de 
la Diputació 

(25 % 
despesa 
elegible) 

SP/88 
2016/1001   

Palafrugell P171240I 24,5 607.656,59 502.195,53 125.548,88 
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seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 251.097,76 €. 
 
Vist que l’òrgan competent de l'aprovació del conveni  i de la disposició de la despesa 
correspon a la Junta de Govern, d’acord  amb l’ art. 9.3 del Reglament Orgànic de la 
Diputació i cartipàs de la Diputació en la seva darrera versió aprovada pel ple en 
sessió extraordinària de 7 d'agost de 2018. 
 
D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de Servei de Programes 
Europeus, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Palafrugell pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament 
de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació del Museu 
del Suro de Palafrugell, el literal del qual diu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS EQUIPAMENTS I DELS 
SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL SURO DE 
PALAFRUGELL 
 
Parts 
 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 
17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi 
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona del dia....................... 
 
El Sr. Josep Piferrer i Puig, alcalde de Palafrugell, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al c/ Carrer Cervantes, 16, 
17200 Palafrugell, amb NIF P1712400I. 
Antecedents 
 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

 
2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 

bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels 
projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar 
a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 
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3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’Ajuntament de Palafrugell va presentar el projecte d’adequació del Museu del 
Suro del municipi. 

 
4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 

que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els 
següents termes:  

 

 
5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 

subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

 
6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
251.097,76 €.  

 
7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 

es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).  

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
 
Pactes 
 
Primer. Finalitat de la col·laboració 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipament i dels serveis necessaris per a l’adequació 
del Museu del Suro de Palafrugell, indicades anteriorment i que l’Ajuntament signant 
d’aquest conveni autoritzi a realitzar la seva contractació i adjudicació a la Diputació 
de Girona, així com del pagament de l’import cofinançat per l’Ajuntament de 
Palafrugell, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució material, més el 
13 % de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, i més el 21 % d’IVA del 
total del projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial 

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost (€) 
(IVA inclòs) 

Despesa elegible 
(€) (sense IVA i 
aplicant, si escau, 
la base 7.4; topall 
de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 
despesa 
elegible) 

SP/88 
2016/1001   

Palafrugell P1712400I 24,5 607.656,59 502.195,53 125.548,88 
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Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei 
de Contractes de les AAPP. 
 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació de les obres i dels subministraments i la distribució de finançament és 
la següent: 
 
Taula 1 

EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL 

A) Béns d'equipament (nova inversió i 
amortitzacions). 

564.096,59 

B) Contractació serveis, assistència, 
consultoria, formació o altres. 

43.560,00 

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 607.656,59 

  

  

Taula 2 

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 251.097,76 

Ajuntament 231.009,95 

Diputació de Girona 125.548,88 

TOTAL 607.656,59 

 
A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i dels treballs de seguretat i salut laboral, inclosos en 
l’apartat B) Contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres, de la taula 
1, és el següent: 
 
Taula 3 
 

DIRECCIÓ DE LES OBRES TOTAL 

Direcció de les obres d’adequació del Museu del Suro 
de Palafrugell i treballs de seguretat i salut laboral.   

15.004,00 € 

TOTAL DESPESES 15.004,00 € 

 
Segon. Obligacions econòmiques 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Palafrugell 
haurà d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis 
pressupostaris corresponents a la durada del conveni que consta al pacte setè, 
mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa. 
 
El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules 
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del 
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir 
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades 
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació 
de Girona i per l’entitat conveniada en proporció a les respectives aportacions fixades 
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a les taules 2 i 3. En el cas que es produeix una menor despesa es procedirà d’igual 
forma. 
 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament 
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada. 
 
L’Ajuntament de Palafrugell es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets derivats de l’explotació del museu, d'acord amb el que 
estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013. 
 
Tercer. Terminis de pagament 
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament 
signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la 
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest 
conveni. 
 
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament 
de Palafrugell haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la 
primera anualitat (2019). Per a la realització de l’últim abonament (2020) s’esperarà a 
la certificació final d’obra i s’ajustarà al cost d’aquesta. 
 
Quart. Titularitat 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens. 
 
L’Ajuntament de Palafrugell posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de 
càrregues i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra. 
 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i 
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma 
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació 
s’haurà de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el 
Registre de la Propietat, si escau. 
 
Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que 
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de 
l’ajuntament conveniat. 
 
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica 
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de 
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès 
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
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contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
 
Sisè. Seguiment 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de 
la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran 
d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
 
Setè. Durada 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2019 i 2020.  
 
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2021 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
d’un any. La pròrroga serà excepcional. 
 
Vuitè. Normativa legal  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Novè. Publicitat del Conveni 
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Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de 
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal 
de Transparència de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Formes d’extinció del Conveni 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

a)Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b)Per finalització de la seva vigència. 
c)Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d)Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
 
Onzè. Compensació 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
 
Dotzè. Litigis 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta. 
 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de 125.548,88 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320 3330 62900 Inversions en renovació museus projectes Feder de l'anualitat 2019. 
 
TERCER. Facultar el president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a 
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
 
23. JG985/000008/2019-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Aprovar el conveni amb 
l'Ajuntament de Ripoll per al cofinançament per a l'adequació del 
"Scriptorum" de Ripoll (exp. 2016/ 961) 
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Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’adequació del “Scriptorum” 
de Ripoll, en els termes següents: 
 

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 130.507,00 €. 
 
Vist que l’òrgan competent de l'aprovació del conveni i de la disposició de la despesa 
correspon a la Junta de Govern, d’acord  amb l’ art. 9.3 del Reglament Orgànic de la 
Diputació i cartipàs de la Diputació en la seva darrera versió aprovada pel ple en 
sessió extraordinària de 7 d'agost de 2018. 
 
D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de Servei de Programes 
Europeus, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Ripoll pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les 
obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació del “Scriptorum” 
de Ripoll, el literal del qual diu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS EQUIPAMENTS I DELS 
SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ DEL “SCRIPTORUM” DE RIPOLL 
 
Parts 
 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 
17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi 

Exp.  Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupos
t (€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació 
de la 

Diputació 
(25 % 

despesa 
elegible) 

SP/101 
2016/961    

Ripoll P1715600A 23,00 314.821,45 261.014,00 65.253,50 
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Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona del dia....................... 
 
El Sr. Jordi Munell i Garcia, alcalde de Ripoll, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament, 3, 
17500 Ripoll, amb NIF P1715600A. 
 
Antecedents 
 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

 
2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 

bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels 
projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar 
a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

 
3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 

Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’Ajuntament de Ripoll va presentar el projecte d’adequació del “Scriptorum” 
del municipi. 

 
4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 

que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els 
següents termes:  

 

 
5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 

subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

 
6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
130.507,00 €.  

 

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa elegible (€) 
(sense IVA i aplicant, 
si escau, la base 7.4; 
topall de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 
despesa 
elegible) 

SP/101 
2016/961    

Ripoll P1715600A 23,00 314.821,45 261.014,00 65.253,50 
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7.Vist que la Resolució GAH/1214/2017, esmentada anteriorment, fixava un 
quantitat de 4.788,05 € en recursos humans que no seran necessaris per al 
desenvolupament de l’actuació i que, en canvi, l’Ajuntament de Ripoll demana 
un increment de les despeses tipificades com “contractació serveis, 
assistència, consultoria, formació o altres”, es creu convenient comunicar a la 
DGAL el traspàs de la quantitat de 4.788,05 € a la tipologia de despesa de 
“contractació serveis, assistència, consultoria, formació o altres”. 

 
8.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 

es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).  

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
 
Pactes 
 
Primer. Finalitat de la col·laboració 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipament i dels serveis necessaris per a l’adequació 
del “Scriptorum” de Ripoll, indicades anteriorment i que l’Ajuntament signant d’aquest 
conveni autoritzi a realitzar la seva contractació i adjudicació a la Diputació de Girona, 
així com del pagament de l’import cofinançat per l’Ajuntament de Ripoll, corresponent 
al 25 % del total del pressupost d’execució material, més el 13 % de despeses 
generals i el 6 % de benefici industrial, i més el 21 % d’IVA del total del projecte, als 
efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les 
AAPP. 
 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació de les obres i dels subministraments i la distribució de finançament és 
la següent: 
 
Taula 1 

EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL 

A) Inversió en infraestructura 151.248,55 € 

B) Béns d'equipament (nova inversió i 
amortitzacions). 

149.104,85 € 

C) Contractació serveis, assistència, 
consultoria, formació o altres. 

15.473,54 € 

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 315.826,94 € 

  

  

Taula 2 

FINANÇAMENT TOTAL 
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FEDER 130.507,00 € 

Ajuntament 
 
130.507,00 
 

Diputació de Girona 65.253,50 € 

TOTAL 315.826,94 € 

 
A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres, de seguiment de la renovació museogràfica i dels 
treballs de seguretat i salut laboral, inclosos en l’apartat C) Contractació serveis, 
assistència, consultoria, formació o altres, de la taula 1, és el següent: 
 
Taula 3 
 

DIRECCIÓ DE LES OBRES TOTAL 

Direcció de les obres d’adequació del “Scriptorum” de 
Ripoll, seguiment de la renovació museogràfica i 
treballs de seguretat i salut laboral. 

5.000,00 € 

TOTAL DESPESES 5.000,00 € 

 
Segon. Obligacions econòmiques 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Ripoll haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis 
pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació 
de la despesa. 
 
El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules 
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del 
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir 
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades 
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació 
de Girona i per l’entitat conveniada en proporció a les respectives aportacions fixades 
a les taules 2 i 3. En el cas que es produeix una menor despesa es procedirà d’igual 
forma. 
 
Pel que fa la quantitat de 4.788,05 € inicialment sol·licitats en concepte de RRHH i 
aprovats en la Resolució GAH/1214/2017, si en el termini dels 3 mesos previstos al 
punt 21.2 de les bases reguladores (ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març ) la DGAL 
denegués el canvi en la tipologia de despesa, aquesta quantitat serà assumida per 
l’Ajuntament de Ripoll. 
 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament 
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada. 
 
L’Ajuntament de Ripoll es compromet a notificar a la Diputació de Girona la generació 
d’ingressos nets derivats de l’explotació del “Scriptorum”, d'acord amb el que estableix 
l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013. 
 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 106 

Tercer. Terminis de pagament 
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament 
signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la 
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest 
conveni. 
 
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament 
de Ripoll haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la 
primera anualitat (2019). Per a la realització de l’últim abonament (2020) s’esperarà a 
la certificació final d’obra i s’ajustarà al cost d’aquesta. 
 
Quart. Titularitat 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens. 
 
L’Ajuntament de Ripoll posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de 
càrregues i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra. 
 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i 
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma 
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació 
s’haurà de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el 
Registre de la Propietat. 
 
Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que 
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de 
l’ajuntament conveniat. 
 
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica 
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de 
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès 
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
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La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
 
Sisè. Seguiment 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de 
la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran 
d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
 
Setè. Durada 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial 
és pels anys 2019 i 2020.  
 
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2021 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
d’un any. La pròrroga serà excepcional. 
 
Vuitè. Normativa legal 
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Novè. Publicitat del Conveni 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de 
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal 
de Transparència de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Formes d’extinció del Conveni 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

e)Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
f)Per finalització de la seva vigència. 
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g)Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
h)Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
 
Onzè. Compensació 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
 
Dotzè. Litigis 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta. 
 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de 65.253,50 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320 3330 62900 Inversions en renovació museus projectes Feder de l'anualitat 2019. 
 
TERCER. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a 
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll. 
 
24. JG985/000009/2019-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Aprovar el conveni amb 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel cofinançament per a l'adequació 
del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols (exp.2016/913) 

 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en què es 
seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte d’adequació del Museu 
d’Història de Sant Feliu de Guíxols, en els termes següents: 
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Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 100.947,50 €. 
 
Vist que l’òrgan competent de l'aprovació del conveni i de la disposició de la despesa 
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb l’ art. 9.3 del Reglament Orgànic de la 
Diputació i cartipàs de la Diputació en la seva darrera versió aprovada pel ple en 
sessió extraordinària de 7 d'agost de 2018. 
 
D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de Servei de Programes 
Europeus, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació 
del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, el literal del qual diu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PEL COFINANÇAMENT I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS 
EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ DEL 
MUSEU D’HISTÒRIA 
 
Parts 
 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 31 de juliol de 2018, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 
17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi 
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona del dia....................... 
 

Exp.  Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de 
la Diputació 

(25 % 
despesa 
elegible) 

SP/110 
2016/913    

Sant Feliu 
de Guíxols 

P1717000B 26,00 244.292,95 201.895,00 50.473,75 
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El Sr. Carles Motas i López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, per nomenament del 
Ple de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la Plaça del Mercat, 6-
9, 17220 Sant Feliu de Guíxols, amb NIF P1717000B. 
 
Antecedents 
 

1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació 
Administracions Públiques i Habitatge . 

 
2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 

bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels 
projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar 
a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

 
3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 

Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va presentar el projecte d’adequació del 
Museu d’Història del municipi. 

 
4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 

que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els 
següents termes: 

 

 
5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 

subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

 
6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
100.947,50 €.  

 
7.Vist que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té previst encarregar la redacció 

del projecte d’adequació del Museu d’Història, per un import de 15.000,00 el 

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost (€) 
(IVA inclòs) 

Despesa elegible 
(€) (sense IVA i 
aplicant, si escau, 
la base 7.4; topall 
de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 
despesa 
elegible) 

SP/110 
2016/913    

Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B 26,00 244.292,95 201.895,00 50.473,75 
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cost del qual assumirà íntegrament i que servirà de base per determinar 
l’abast i les condicions de col·laboració recollits ens els pactes successius. 

 
8.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 

es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).  

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
 
Pactes 
 
Primer. Finalitat de la col·laboració 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipament i dels serveis necessaris per a l’adequació 
del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, indicades anteriorment i que 
l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la seva contractació i 
adjudicació a la Diputació de Girona, així com del pagament de l’import cofinançat per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, corresponent al 25 % del total del pressupost 
d’execució material, més el 13 % de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, 
i més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els articles 
116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i 
l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament 
general de la Llei de Contractes de les AAPP. 
 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació de les obres i dels subministraments i la distribució de finançament és 
la següent: 
 
Taula 1 

EXECUCIÓ DEL PROJECTE TOTAL 

A) Inversió en infraestructura 130.559,00 € 

B) Béns d'equipament (nova inversió i 
amortitzacions). 

68.963,95 € 

C) Contractació serveis, assistència, 
consultoria, formació o altres. 

44.770,00 € 

TOTAL EXECUCIÓ DEL PROJECTE 244.292,95 € 

  

  

Taula 2 

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 100.947,50 € 

Ajuntament 92.871,70 € 

Diputació de Girona 50.473,75 € 

TOTAL 244.292,95 € 
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A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i dels treballs de seguretat i salut laboral, el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 
 
Taula 3 
 

DIRECCIÓ DE LES OBRES TOTAL 

Direcció de les obres d’adequació del Museu 
d’Història de Sant Feliu de Guíxols i treballs de 
seguretat i salut laboral.   

5.000,00 € 

TOTAL DESPESES 5.000,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 5.000,00 € 

TOTAL 5.000,00 € 

 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té previst encarregar la redacció del projecte 
d’adequació del Museu d’Història, el cost del qual assumirà íntegrament. Aquest 
projecte el lliurarà a la Diputació de Girona i servirà de base per determinar l’abast i 
les condicions de col·laboració recollits ens els paràgrafs anteriors. 
 
Taula 4  
 

PROJECTE D’ADEQUACIÓ TOTAL 

Redacció del projecte d’adequació del Museu 
d’Història de Sant Feliu de Guíxols i treballs de 
seguretat i salut laboral.   

15.000,00 € 

TOTAL DESPESES 15.000,00 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 15.000,00 € 

TOTAL 15.000,00 € 

 
Segon. Obligacions econòmiques 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols haurà d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els 
exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal 
d’aprovació de la despesa. 
 
El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules 
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del 
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir 
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades 
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació 
de Girona i per l’entitat conveniada en proporció a les respectives aportacions fixades 
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a les taules 2 i 3. En el cas que es produeix una menor despesa es procedirà d’igual 
forma. 
 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’ajuntament 
al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada. 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es compromet a notificar a la Diputació de 
Girona la generació d’ingressos nets derivats de l’explotació del museu, d'acord amb 
el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013. 
 
Tercer. Terminis de pagament 
Un cop formalitzat el contracte, la Diputació de Girona comunicarà a l’Ajuntament 
signant d’aquest conveni, els referits imports d’adjudicació i els imports a abonar a la 
Diputació de Girona, ajustant els càlculs establerts en el punt primer i segon d’aquest 
conveni. 
 
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Guíxols haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat 
corresponent a la primera anualitat (2019). Per a la realització de l’últim abonament 
(2020) s’esperarà a la certificació final d’obra i s’ajustarà al cost d’aquesta. 
 
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament 
l’abonarà a la Diputació de Girona en el mateix moment que realitzi el primer 
pagament. 
 
Quart. Titularitat 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens. 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols posa a disposició de la Diputació de Girona, 
lliure de càrregues i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar l’obra. 
 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra i 
els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma 
necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació 
s’haurà de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el 
Registre de la Propietat. 
 
Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins que 
la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a càrrec de 
l’ajuntament conveniat. 
 
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica 
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de 
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès 
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
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Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
 
Sisè. Seguiment 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de 
la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords hauran 
d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
 
Setè. Durada 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és pels anys 2019 i 2020.  
 
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2021 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
d’un any. La pròrroga serà excepcional. 
 
Vuitè. Normativa legal  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
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179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Novè. Publicitat del Conveni 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de 
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal 
de Transparència de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Formes d’extinció del conveni  
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

a)Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b)Per finalització de la seva vigència. 
c)Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d)Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
 
Onzè. Compensació 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
 
Dotzè. Litigis 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta. 
 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració, a 
la ciutat i en la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de 50.473,75 €, corresponent al 25% de la despesa 
elegible que ha d'aportar la Diputació de Girona, en càrrec a l'aplicació pressupostària 
320 3330 62900 Inversions en renovació museus projectes Feder de l'anualitat 2019. 
 
TERCER. Facultar el president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a 
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
25. Proposicions urgents 
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No n’hi ha. 
 
 
26. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.50 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El secretari general 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas 
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