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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 988

Número:988 
Caràcter: Ordinària
Data: 2 d'abril de 2019
Hora d’inici: 10.10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2019/3767

Hi assisteixen

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

Han excusat la seva absència
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 2n

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

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

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de
març de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 26 de març de 2019.
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2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG988/000037/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució de la
convocatòria per a l'atorgament de subvencions als ajuntaments o organismes
autònoms locals per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla
2019 (exp. 2018/9286)

4. JG988/000064/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Associació
Cultural Lantana-Sifasol per al finançament de l'activitat moviment Lantana de
Banyoles (exp. 2019/1713)

5. JG988/000077/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria pública de
subvencions en règim de concurrència competitiva, als centres de conservació,
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del
programa "Indika", curs 2019-2020 (exp. 2018/9288)

6. JG988/000079/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de
Vidreres per al finançament del VI Festival de jazz de Vidreres (exp. 2019/711)

7. JG988/000081/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Arts Managers,
S.L. per al finançament de Clownia Festival (exp. 2019/3031)

8. JG988/000082/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament
d'Arbúcies per finançar la Festa de les Enremades (exp. 2019/703)

9. JG988/000083/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Associació
Cultural Opus Artis per al finançament del XIXè Festival de Música de Sant Pere
de Rodes (exp. 2019/1757)

10. JG988/000085/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució de la
convocatòria de subvencions per a la programació dels Equipaments escènics i
musicals multifuncionals_E3 (exp. 2018/9283)

11. JG988/000086/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Associació per a
la Difusió del Folklore ADIFOLK per al finançament del 32è Aplec Internacional
(exp. 2019/3284)

12. JG988/000090/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació del protocol d'intencions entre la
Diputació de Girona i l'Aliança Educació 360 per a  l'Aliança 360 (exp.
2019/3524)

13. JG988/000091/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptar el recurs de reposició presentat
per l'Associació ARPAGI contra el procediment de reintegrament de la
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subvenció dins la línia de subvencions a organitzacions no lucratives per a
activitats culturals, en l'anualitat 2008 (exp. 2019/3538)

14. JG988/000092/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a
Edicions Cal·lígraf per a la publicació de la Revista Encesa Literària núm. 7 (exp.
2019/3307)

15. JG988/000012/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí
de la subvenció a l'Ajuntament de Palafrugell, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/975)

16. JG988/000013/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí
de la subvenció a l'Ajuntament de Figueres, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/561)

17. JG988/000016/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Assistència Jurídica: Assabentat de la fermesa de la sentència núm.
228/2018 de 19 de març de 2018, dictada per Secció Cinquena de la Sala
Contenciós Administrativa del TSJC, resolent el recurs ordinari núm. 2/2015
(exp. 2019/3425)

18. JG988/000014/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Concedir una subvenció a l'Ajuntament de Cassà de La
Selva per la Fira del Tap i el Suro 2019 (exp. 2019/1513)

19. JG988/000016/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Modificació d'execució de la senyalització a la Ruta de La
Tordera i Riera d'Arbúcies (exp. 2018/6607)

20. JG988/000017/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona- CILMA i
SILENCE Girona, per a la  cessió i promoció de cotxes elèctrics (exp.
2019/3431)

21. JG988/000018/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovar el conveni entre Diputació de Barcelona, Diputació
de Girona i El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, per a la
cooperació entre la Reserva de la Biosfera del Montseny i la Reserva de la
Biosfera de les Terres de l'Ebre (exp. 2018/8999)

22. JG988/000001/2019-PPCMIA; Proposta President CM Isaac Albéniz;
Conservatori de Música: Aprovar els preus públics de la masterclass de guitarra
amb Xuefei Yang: i masterclass de música de cambra amb el Trio Fortuny

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

23. JG988/000017/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa a Club Esportiu
Cerdanya Pirineus, per a les Curses de Trail Running Ultra Cerdanya (exp.
2019/837)

24. JG988/000018/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa a Foment
Deportiu Cassanenc, per a l'activitat anual de bàsquet, hoquei patins i patinatge,
temporada 2018-2019 (exp. 2019/1675)
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25. JG988/000019/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa a Octagon
Esedos SL, per la Catalunya Bike Race 2019 (exp. 2019/1821)

26. JG988/000020/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa a Grup
Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), per les activitats esportives, temporada
2018-2019 (exp. 2019/1827)

27. JG988/000022/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa al Consell
Esportiu de la Selva, per al Circuit Gironí de Cros (exp. 2019/1914)

28. JG988/000023/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa a Club Natació
Olot, per a les activitats esportives anuals (exp. 2019/1916)

29. JG988/000024/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa a Club BTT
Fornells de la Selva, per la Tramun MTB UCI Marathon Wolrd Series Girona
(exp. 2019/1823)

30. Proposicions urgents

31. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
19 de març de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 26 de març de 2019

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de març
de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent del dia 26 de març 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. JG988/000037/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució
de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions als ajuntaments o
organismes autònoms locals per a la realització del Cicle de Concerts de
Música de Cobla 2019 (exp. 2018/9286)

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
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d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació.

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.

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

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 16 d’octubre de 2018,
va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions adreçades
als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la
realització del cicle de concerts de música de cobla, les quals es van publicar amb
caràcter definitiu al BOP núm. 13, del 18 de gener de 2019.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del 8 de gener del 2019,
va aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la realització
dels concerts de música de cobla publicada al BOP núm.: 10, de 15 de gener de 2019
(exp. 2018/9286).

Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, el centre gestor de
Cooperació Cultural, ha elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds
presentades i els crèdits pressupostaris previstos.

Vist que en el punt 8 de les bases s’especifica que “La proposta de resolució serà
sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual resoldrà definitivament (si
escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions”.

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

PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, i disposar la despesa per l’import global de 24.250,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 500/3340/46202 del pressupost de la Diputació de Girona de
2019.

Per a la Cobla Ciutat de Girona, de la qual s’oferien 5 concerts:

Exp. NIF Data entrada Hora Núm. Ordre Ajuntament Import

268 P1702200E 15/01/2019 8.58h 1 Besalú 1.350,00
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318 P1705400H 15/01/2019 16.43h 2 Celrà 1.350,00

458 P1701600G 17/01/2019 8.09h 3 Banyoles 1.350,00

547 P1715600A 21/01/2019 13.28h 4 Ripoll 1.350,00

843 P1720500F 25/01/2019 15.02h 5 Sils 1.350,00

Per a  la Cobla La Selvatana, de la qual s’oferien 10 concerts:

Exp. NIF Data entrada Hora Núm. Ordre Ajuntament Import

270 P1715000D 15/01/2019 9.24h 1 Puigcerdà 1.750,00

345 P1702800B 16/01/2019 11.05h 2 Bordils 1.750,00

495 P1704900H 17/01/2019 13.50h 3 Cassà de la Selva 1.750,00

496 P1700700F 17/01/2019 14.27h 4 Amer 1.750,00

527 P1717600I 18/01/2019 10.25h 5 Sant Jordi Desvalls 1.750,00

565 P1713200B 22/01/2019 9.02h 6 Pals 1.750,00

592 P1700038A 22/01/2019 11.20h 7
ICCO_Institut Cultura

Ciutat dOlot 1.750,00

745 P1700200G 23/01/2019 17.40h 8 Aiguaviva 1.750,00

924 P1703800A 29/01/2019 10.49h 9 Calonge i Sant Antoni 1.750,00

1’25 P1715900E 30/01/2019 13.25h 10 Riudellots de la Selva 1.750,00

SEGON. Ordenar els sol·licitants que queden en llista d’espera, que haurà de
permetre cobrir les anul·lacions que es puguin produir, tenint en compte que els
beneficiaris que renunciïn a realitzar el concert, quedaran exclosos automàticament
en la següent convocatòria de cicle de concerts de música de cobla. (Punt 8, d), de
les Bases).

Per a la Cobla Ciutat de Girona:

Exp. NIF Data entrada Núm. Ordre Ajuntament

1138 P1708900D 4/02/2019 6 Hostalric

1270 P1704000G 7/02/2019 7 Campdevànol

Per a la Cobla La Selvatana:

Exp. NIF Data entrada Núm. Ordre Ajuntament

1044 P1714900F 1/02/2019 11 El Port de la Selva

1065 P1704200C 1/02/2019 12 Campllong

1248 P1703700c 7/02/2019 13 Caldes de Malavella

TERCER. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, la sol·licitud
següent:
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Exp. NIF Ajuntament Motivació

791 P1709900C Llançà Renúncia de l’any anterior

QUART. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que els beneficiaris que consten
en el punt primer i segon, en el cas d’alguna renúncia, accepten 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 data de la notificació
de concessió de la subvenció, no manifesten el contrari.

CINQUÈ. Règim de justificació. Els beneficiaris han de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 2.700,00 € corresponents al 100 % del caixet de la Cobla
Ciutat de Girona, pel concert “El tenor  i la cobla” o per l’import de 3.500,00 €
corresponents al 100% del caixet de la Cobla La Selvatana, pel concert “Concert amb
cobla” , que consta en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat
que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de
documentació) que ha de contenir la informació següent:

a) Una relació classificada de la despesa de l’activitat, amb identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
b) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
c) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública del
Concert de Música de Cobla 2019.

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

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 els ajuntaments, presentin 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 presentin les al·legacions que s’estimin oportunes, amb la indicació
de que, si no ho fessin, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.

SISÈ. Termini de justificació i pagament de la subvenció. Es procedirà al pagament de
la subvenció, per l’import de 1.350,00 € o de 1.750,00 € a cadascun dels ajuntaments,
que representa un percentatge de finançament del 50,00 %, quan s’hagi presentat el
compte justificatiu segons es detalla en el punt cinquè d’aquest acord. El termini,
improrrogable, per a presentar els justificants finalitzarà el 14 de desembre de 2019.
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SETÈ. 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.

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

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

ONZÈ. Notificar aquest acord a la Cobla Ciutat de Girona, amb seu a Girona, i a la
Cobla La Selvatana, amb seu a Banyoles.

4. JG988/000064/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Associació Cultural Lantana-Sifasol per al finançament de l'activitat
moviment Lantana de Banyoles (exp. 2019/1713)

L’Associació Cultural Lantana-Sifasol, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de l’activitat Moviment Lantana Banyoles, l’any 2019, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2019/1713).

L’Associació Cultural Lantana-Sifasol, treballa amb l’expressió corporal mitjançant la
dansa amb la voluntat de trencar la barrera entre l’espectador-ballarí-actor. Els
projectes que duu a terme giren al voltant del diàleg entre la dansa i la paraula, tan
escrita com dita. En aquest cas presenten l’exposició performativa “Mr. Rabbit:
Estem tots bojos”, una sèrie de fotografies que giren al voltant de l’univers oníric del
grup de mamífers de la família dels lepòrids.

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 engloba la promoció de la dansa. 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’ Associació Cultural Lantana-Sifasol, 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.



10
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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 Cultural Lantana-Sifasol , per  l’activitat
Moviment Lantana Banyoles, l’any 2019, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2019/1713 Associació Cultural
Lantana-Sifasol

G64111065 A c t i v i t a t
M o v i m e n t
L a n t a n a
Banyoles

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

6.000,00€ 6.000,00 € 3.500,00 € 58,33 % 6.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL CINC-CENTS
EUROS (3.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48125 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
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 l’Associació Cultural Lantana-Sifasol, accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 3.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 58,33 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
l’Associació Cultural Lantana-Sifasol ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 6.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el



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

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 31 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’Associació Cultural Lantana-Sifasol, 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.



12
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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 Cultural Lantana-Sifasol, 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 Cultural Lantana-Sifasol, 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.
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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.
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
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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 Cultural Lantana-Sifasol.

5. JG988/000077/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Resolució de la
convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència
competitiva, als centres de conservació, difusió i interpretació del
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika",
curs 2019-2020 (exp. 2018/9288)

Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació,
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el marc del
programa “Indika”, de recursos educatius de la Diputació de Girona (BOP núm. 26, de
6 de febrer de 2019).

Vista la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva,
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de
Girona – curs 2019-2020 (BOP núm. 10, de 15 de gener de 2019).

Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora, de 5 de març de
2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Vist que l’acta de la Comissió Avaluadora, de 5 de març de 2019, recull que s’han
rebut 405 sol·licituds de 34 equipaments patrimonials de la demarcació, tenir present
que el nombre definitiu de sol·licituds rebudes és d’un total de 394 activitats; a
conseqüència de la generació d’11 duplicitats de sol·licituds per un error informàtic.
Aquest fet no altera el resultat final de l’informe de la Comissió Avaluadora.
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Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar,
per unanimitat, acorda:

PRIMER. Resoldre la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de recursos
educatius de la Diputació de Girona en el curs escolar 2019-2020, els recursos
didàctics tal i com es detalla a continuació:

 MANTENIR les activitats del catàleg del programa “Indika”, de recursos educatius
de la Diputació de Girona, en relació a la convocatòria del curs anterior:

Núm. Exp. 2019/1122 Beneficiari: AECT País d’Art i d’Història
Transfronterer. Les Valls Catalanes del
tec i del Ter

SIRET 200 053 031 00015

ACTIVITAT
Carlines i espantabruixes a Molló
De com es va salvar el retaule de Sant Miquel de Setcases
El monument dedicat als morts de Ceret
En Joan de l'Os i la seva petjada
Encàrrecs i comitents (joc de rol)
Setcases i l'arquitectura de muntanya
L'empremta del modernisme a Camprodon
La Festa de l'Ós i els seus personatges  (primària)
La Festa de l'Ós, la cursa a la UNESCO
La Festa de l’Ós i els seus personatges (secundària)
La cacera de l'Ós
L'art dels retaules
Núm. Exp. 2019/628 Beneficiari:  Ajuntament

d’Arbúcies-Museu Etnològic de
Montseny

NIF P1700900B

ACTIVITAT
El joc tradicional
Montsoriu, un castell de llegenda
Núm. Exp. 2019/858 Beneficiari:  Ajuntament de Bolvir NIF P1702700D

ACTIVITAT
L'arquitectura a l'època romana: el mosaic
Fabriquem un escut
La ceràmica a l'antiguitat
Taller d'arqueologia "Excavem al museu!"
"Terni lapilli": el joc que tornava bojos els romans
Núm. Exp. 2019/1380 Beneficiari:  Ajuntament de

Girona
NIF P1708500D

ACTIVITAT
La pedra de Girona
El bosc de Taialà
La Devesa
La Girona jueva. El call
Girona sota el guiatge de Carles Rahola
La Girona medieval
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La ciutat antiga
Muralles de Girona
Anem a Girona
La vall de Sant Daniel
L'arquitectura de Rafael Masó
L'arquitectura racionalista a Girona
Llegendes de Girona
Montjuïc
Remuntant l'Onyar
El vigilant dels cinc sentits
Núm. Exp. 2019/1650 Beneficiari:  Ajuntament de La

Vall d’en Bas
NIF P1701700E

ACTIVITAT
El granissat de la Vall
Francesc de Verntallat, terra i llibertat
La bruixa de les paraules dolces
Núm. Exp. 2019/1013 Beneficiari:  Ajuntament de Lloret

de Mar
NIF P1710200E

ACTIVITAT
Vine, explora i descobreix el castell de Sant Joan
Rosa dels vents
Què és un vaixell?

Pirates a l'abordatge!
Perduts als jardins de Santa Clotilde
La màgia del museu
Ho pesques?
En Romà i la Cristina t'ensenyen els jardins
Descobrim el Turó Rodó amb l'Edereta (Educació Secundària)
Descobrim el Turó Rodó amb l'Edereta (Ed. Primària)
Descobreix els secrets de Santa Clotilde
Construïm un vaixell
El joc de la teva vida
Núm. Exp. 2019/700 Beneficiari:  Ajuntament de Quart NIF P1715100B

ACTIVITAT
Coneguem la roda
Descobrim el Museu de la Terrissa
Jo també soc terrisser!
A tot foc!
Un obrador actiu
Núm. Exp. 2019/1492 Beneficiari:  Ajuntament de Sta.

Cristina d’Aro
NIF P1719200F

ACTIVITAT
Descobreix el món dels megàlits: la Cova d'en Daina
Descobreix el teixit prehistòric
Descobreix el treball de la pell a la prehistòria
Descobreix els rituals funeraris de la prehistòria: fem d'antropòlegs
Descobreix la ceràmica prehistòrica
Descobreix la prehistòria a la Cova d'en Daina
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Descobreix les eines prehistòriques i com feien foc
Descobreix les joies de la prehistòria
Núm. Exp. 2019/1377 Beneficiari:  Associació centre

d’Educació Ambiental Alt Ter
NIF G17645151

ACTIVITAT
Conca minera i cimentera d'Ogassa-Sant Joan
El Comte Arnau, llegenda i literatura
El castell de Mataplana
El molí de les Abadesses
El monestir de Sant Joan de les Abadesses
Els tresors de les Abadesses
La força de l'aigua
Ripoll, vila mil·lenària
Seguim les passes del Comte Arnau
"Ora et labora"
El monestir de Santa Maria de Ripoll
Els monestirs fundacionals
Les colònies industrials
Les mines de carbó d'Ogassa
Núm. Exp. 2019/1680 Beneficiari:  Atri Cultura i

Patrimoni SLU
NIF B55169387

ACTIVITAT
Modernisme i estiueig a Caldes de Malavella
Aquae Calidae: la ciutat romana i la Via Augusta
Blanes, port del vescomtat de Cabrera
Bombes sobre Vidreres!
Breda: monjos i terrissers
Camp d'aviació republicà durant la Guerra Civil a Celrà
Capitals del vescomtat de Cabrera (I): Hostalric i Breda
Capitals del vescomtat de Cabrera (II): Hostalric i Blanes
Castells del vescomtat de Cabrera: Sant Iscle i Torcafelló
Descobrim un castell a través de l'arqueologia
Hostalric, capital del vescomtat de Cabrera
L'esclat de la Guerra dels Segadors a la Selva
Les termes romanes d'Aquae Calidae i el termalisme
Llagostera, vila medieval
Anglès, capital medieval de la vall dels Àngels
Núm. Exp. 2019/1664 Beneficiari: Atzagaia NIF 78002310H

ACTIVITAT
A la prehistòria! Cacem i treballem la pell
A la prehistòria! Investigadors del passat
A la prehistòria! L'origen de l'art
A les coves! Fem d'artistes prehistòrics
A les coves! Seguim rastres i cacem
Al Paleolític! Arqueòlegs al laboratori
Al Paleolític! Eines i foc a la prehistòria
Al Paleolític! Fem d'antropòlegs. Què ens diuen les restes humanes?
Al Paleolític! Fem d'arqueòlegs
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Núm. Exp. 2019/1356 Beneficiari: Casa de Colònies Ca
n’Oliver, Cestuca SL

NIF B17255050

ACTIVITAT
Anem amb els ibers: "Els primers agricultors", "Cuinem?" i "Som constructors ibers"!
"Som arqueòlegs", "Construïm un campament" i "Fem foc"!
Anem a la prehistòria: "Fem foc", "Fem eines prehistòriques" i "Pintem a la cova"!
Anem a l'edat mitjana: "Ens entrenem com els cavallers" i "Fem escuts"!
Anem a l'edat mitjana: "Ens entrenem com els cavallers" i "Fem un vitrall"!
La prehistòria ve a l'escola
Anem a la prehistòria: "Construïm un campament", "Fem una llàntia" i "Pintem a la cova"!
Anem a la prehistòria: "Construïm un campament", "Fem eines i foc" i "Sortim de cacera"!
La prehistòria visita l'escola
Núm. Exp. 2019/999 Beneficiari: Consorci del Museu

Memorial de l’Exili
NIF G55024038

ACTIVITAT
Rutes de l'exili: records de l'exili
Rutes de l'exili: el camp d'Argelers. La quotidianitat de l'internament
Art i exili
Rutes de l'exili: Portbou i Walter Benjamin. La retirada i la Segona Guerra Mundial
L'exili i els mitjans de comunicació de massa
Noticies de l'exili
Rutes de l'exili: Pau Casals i Pompeu Fabra. Dos mestres a Prada de Conflent
Visita guiada al MUME
Núm. Exp. 2019/634 Beneficiari: Ecomuseu Farinera de

Castelló d’Empúries
NIF P1700069F

ACTIVITAT
El pa, de l’obrador a la taula
El petit moliner
Núm. Exp. 2019/1376 Beneficiari: Educ’Art, Serveis

Educatius i Culturals, SL
NIF B17525841

ACTIVITAT
Els constructors de la Catedral
Fem una llàntia romana
Georecerca, passejant per la història
La cistella del port
Revelem els enigmes de la Catedral i de Sant Feliu
Visita al refugi antiaeri
Històries d'en Milfulles
Josafat
Ancorats a la barca
El dia a dia dels soldats
El joc de la Catedral i Sant Feliu
2.500 anys d'història
Els animals de la Catedral
En Gromec, el gat de la Ciutadella
Parlem de grecs, romans, monjos i soldats
El districte de la Catedral
Aventura entre dòlmens i menhirs
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Núm. Exp. 2019/1396 Beneficiari: Fundació
Gala-Salvador Dalí

NIF G17077694

ACTIVITAT
Un castell per a Gala
Núm. Exp. 2019/1563 Beneficiari: Fundació Josep Pla NIF G17337221

ACTIVITAT
Ruta Josep Pla a Calella
Pintem amb els adjectius
Paraules endins
On són els meus papers?
Llegim i sentim
Exposició permanent "Josep Pla (1897-1981)"
Ens divertim llegint
El país del vent
Ruta Josep Pla a Sant Sebastià
Ruta Josep Pla a Tamariu
Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer
Ruta Josep Pla a Llofriu
Ruta Josep Pla a Pals
Ruta Josep Pla a Palafrugell
Núm. Exp. 2019/1563 Beneficiari: Fundació Josep Pla NIF G17337221

ACTIVITAT
Museu de la Pesca i Barques del Peix. Recorregut guiat per entendre com ens arriba el peix al plat
Núm. Exp. 2019/699 Beneficiari: Fundació Rafael Masó NIF G17978339

ACTIVITAT
Viure entre lletres i escriptors. La Casa Masó literària
La maleta de l'arquitecte
La casa on visc
Núm. Exp. 2019/1504 Beneficiari: Institut de Cultura de

la Ciutat d’Olot
NIF P1700038A

ACTIVITAT
Al taller de Marian Vayreda
Visitem una casa del segle XVIII (Can Trincheria)
De què treballava l'avi del teu avi?
Descobrir el Museu dels Sants
La descoberta del Museu de la Garrotxa
La faràndula al Museu dels Sants
La faràndula d'Olot: gegants, nans i cavallets
La ruta de l'escultura
Maleta viatgera didàctica de conservació i restauració
Pinzellades d'art
Taller d'art: Com treballa un artista
Taller de color: el color al paisatge
Un quadre, un conte
Conservació i restauració de les obres d'art
Núm. Exp. 2019/1671 Beneficiari: Museu Arqueològic

Comarcal de Banyoles
(Ajuntament de Banyoles)

NIF P1701600G
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ACTIVITAT
Artesans de l'argila
Artesans i gremis a l'època medieval
Avantpassats neandertals
Avui fem de neolítics
Caçadors neolítics
Eines i foc al poblat neolític
Els secrets de l'arxiu del monestir
Escriptura medieval
L'alimentació al poblat neolític
L'arqueta de Sant Martirià. Un reliquiari medieval
La Banyoles medieval
Animals del passat: excavem-los
Núm. Exp. 2019/602 Beneficiari: Museu d’Arqueologia

de Catalunya-Girona
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Llepa't els dits amb la història
Visita guiada al monestir de Sant Pere de Galligants
Interpretem les inscripcions romanes de Sant Pere de Galligants
La vida en el Monestir de Sant Pere de Galligants
Llegim la vida dels romans
Innovacions a la prehistòria
L'escriptura medieval
Gallicanti. Del burg al monestir, los afanys de Pere Romaní
Els vitralls: una artesania d'època medieval
Els sons del Galligants
Els mosaics romans
Descobrint la Gerunda romana. Opció 1
Com era un ciutat com Gerunda?
De la pedra al PVC
Descobrint la Gerunda romana. Opció 2

Núm. Exp. 2019/1689 Beneficiari: Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Ullastret

NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Sopa de lletres
Taller de cistelleria
Taller de tissatge
A mà i amb el torn
Coneix Ullastret amb la Indiketa
Coneix els teus avantpassats: els ibers
En què creien els ibers?
Arribar i moldre
Núm. Exp. 2019/1667 Beneficiari: Museu d’Art de

Girona
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Temps de romànic, temps de gòtic: vida i art a l'edat mitjana
Un museu ple de moviment
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Una història de colors: el groc, el vermell, el blau, etc.
"El gran dia de Girona": anatomia d'un quadre
Art i ciència: el misteri dels colors
Del pigment a la pintura. Colors i tècniques
El drac Drac: un museu ple d'històries
El joc de l'oca. Taller de gravat
El vitraller de la Catedral
El vitraller de la catedral. Un ofici medieval
La dansa dels animals fantàstics
Pintem sense colors
Qui és qui? La iconografia en el món de l'art
Salut i medicina: l'antic Hospital de Santa Caterina i Girona
Taller de "stop-motion": crea la teva història
Núm. Exp. 2019/1262 Beneficiari: Museu del Joguet de

Catalunya
NIF G17535717

ACTIVITAT
El joc de la innocència? Elles boniques, ells valents
El laberint dels joguets
Núm. Exp. 2019/596 Beneficiari: Museu del Suro de

Palafrugell
NIF P6712404J

ACTIVITAT
Mil i una formes
Més de dos segles fent taps
Ninets de suro
Pirateria a Palafrugell
Retrobant la Gorgona Medusa
Suberexploradors
Surets a pintar
Pirates, via fora!
Suro en dansa
Toca, toca; pensa, pensa
Tècniques de guiatge
El suro amb cinc sentits
El motor del suro
Discovering the Museum / Découvrir le musée
Aprofitament forestal
A toc de corn
La sureda, un bosc màgic
La dona a la indústria surera
Ibers, sants, corsaris i turistes
Jocs de llum
El rastre de la prehistòria
Núm. Exp. 2019/1355 Beneficiari: Sastres Paperers, SC NIF J55197347

ACTIVITAT
Descobrim les fibres experimentant amb el paper
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 MODIFICAR EL PREU de les activitats del catàleg del programa “Indika”, de
recursos educatius de la Diputació de Girona, en relació a la convocatòria del curs
escolar anterior:

Núm. Exp. 2019/1680 Beneficiari: Atri Cultura i
Patrimoni SLU

NIF B55169387

ACTIVITAT PREU ANTERIOR PREU MODIFICAT
Amer, sota el poder del monestir 6,00 € 6,00 €
Núm. Exp. 2019/1671 Beneficiari: Museu Arqueològic

Comarcal de Banyoles
(Ajuntament de Banyoles)

NIF P1701600G

ACTIVITAT PREU ANTERIOR PREU MODIFICAT
A la vora de l'estany de Banyoles:
un poblat neolític

3,5 € 4,00 €

Descobrim el museu arqueològic
(sales de prehistòria)

3,5 € 4,00 €

El tresor de l'abat Bonitus 3,5 € 4,00 €
L'Aixa i en Teix ens acompanyen
pel seu poblat

3,00 € 4,00 €

Núm. Exp. 2019/1354 Beneficiari: Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Empúries

NIF Q0801970E

ACTIVITAT PREU ANTERIOR PREU MODIFICAT
Aquae 3,60 € 4,00 €
Arqueòlegs: en cerca del passat 3,60 € 4,00 €
Empúries: ciutat romana 4,10 € 4,50 €
"Opus musivum". Taller de mosaics 3,60 € 4,00 €
Viure en el passat 3,60 € 4,00 €
Visita romana 4,10 € 4,50 €
Mitologia d'Asclepi 3,60 € 4,00 €
Empúries: colònia grega 3,60 € 4,00 €
Les pedres també parlen 3,60 € 4,00 €
La ceràmica a l'antiguitat 3,60 € 4,00 €
Gimcana pels racons d'Empúries 3,60 € 4,00 €
El joc del comerç a l'antiguitat 3,60 € 4,00 €
"Ludi puerorum". Taller de jocs
romans

3,60 € 4,00 €

 MODIFICAR les següents activitats del catàleg del programa “Indika”, de recursos
educatius de la Diputació de Girona, en relació a la convocatòria del curs escolar
anterior:

Núm. Exp. 2019/628 Beneficiari: Ajuntament
d’Arbúcies-Museu Etnològic del
Montseny

NIF P1700900B

ACTIVITAT
La vida en un castell gòtic
Els oficis tradicionals: el cisteller
Núm. Exp. 2019/858 Beneficiari: Ajuntament de Bolvir NIF P1702700D

ACTIVITAT
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Taller de ceràmica ibèrica pintada
L'escriptura al llarg de la història
L'art rupestre a la prehistòria: fabriquem pigments i pintem sobre pedra
L'arquitectura a la prehistòria: construïm un dolmen
Els estendards a l'època medieval, signes identitaris
La indústria del vi: fem vi
La pintura al tremp d'ou: pintem un retaule a l'edat mitjana
Les herbes remeieres: fem una bosseta d'olor
Núm. Exp. 2019/1013 Beneficiari: Ajuntament de Lloret

de Mar
NIF P1710200E

ACTIVITAT
Fem d'arqueòlegs al Turó Rodó!
Atrapa la bandera!
Núm. Exp. 2019/1124 Beneficiari: Canònica de Santa

Maria de Vilabertran
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Descobreix la canònica de Santa Maria de Vilabertran
En Pere va volar!
La Canònica de Vilabertran: un joc de rol
El bagul dels misteris
Núm. Exp. 2019/1123 Beneficiari: Conjunt Monumental

de Sant Pere de Rodes
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Pintura romànica
Sant Pere de Rodes i el poblat de Santa Creu
La llegenda de Sant Pere de Rodes
El bagul dels misteris
Descobreix Sant Pere de Rodes
Mr. Stone i els enigmes de Sant Pere de Rodes
Sant Pere de Rodes: Un joc de rol
Núm. Exp. 2019/999 Beneficiari: Consorci del Museu

Memorial de l’Exili
NIF G55024038

ACTIVITAT
Rutes de l'exili: camins d'exili i frontera
Rutes de l'exili: Cotlliure i Antonio Machado
Núm. Exp. 2019/634 Beneficiari: Ecomuseu Farinera de

Castelló d’Empúries
NIF P1700069F

ACTIVITAT
Visita guiada a l'Ecomuseu Farinera
Núm. Exp. 2019/1396 Beneficiari: Fundació

Gala-Salvador Dalí
NIF G17077694

ACTIVITAT
Museu Dalí: Surrealitza't! 4t/5è/6è
Salvador Dalí a Púbol: Una vida secreta al castell
Museu Dalí: L'ull de la mosca. CS/1r cicle ESO/CF
Museu Dalí: Busca els tresors! Infantil
Museu Dalí: Animals surrealistes (1r-3r)
El Teatre-Museu Dalí, l'obra d'un geni. ESO/CF
El Castell de Púbol: Els animals de Dalí. 1r a 3r.
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Dalí i la ciència. ESO/CF/Batx
Dalí Museum: Art Talks & Cadavre exquis (English). ESO/CF/Batx.
Cadaqués, Portlligat i el Cap de Creus: el taller d'un geni. ESO/CF/Batx
Salvador Dalí a Púbol: un castell surrealista. ESO/CF
Museu Dalí: Retrata't (1r-3r)
Núm. Exp. 2019/1368 Beneficiari: Fundació Privada Carl

Faust
NIF G08232985

ACTIVITAT
Les plantes medicinals de casa nostra
Núm. Exp. 2019/1504 Beneficiari: Institut de Cultura de

la Ciutat d’Olot
NIF P1700038A

ACTIVITAT
El pessebre a casa nostra
Itinerari: el paisatge de la Garrotxa
Taller de color: el color a les obres d'art
Núm. Exp. 2019/1671 Beneficiari: Museu Arqueològic

Comarcal de Banyoles
(Ajuntament de Banyoles)

NIF P1701600G

ACTIVITAT
El pessebre a casa nostra
Itinerari: el paisatge de la Garrotxa
Taller de color: el color a les obres d'art
Núm. Exp. 2019/1667 Beneficiari: Museu d’Art de

Girona
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Històries d'un hospital. L'antic Hospital i Farmàcia de Santa Caterina
Núm. Exp. 2019/1502 Beneficiari: Museu d’Història de

Sant Feliu de Guíxols
NIF G17729286

ACTIVITAT
Bot a mar!
El jardí melangiós
Els secrets de la remeiera Remei
Vides al port. Itinerari al port de Sant Feliu de Guíxols
La ciutat industrial
Un monestir fortificat vora el mar: el conjunt benedictí de Sant Feliu de Guíxols
Un dia a la vida d'un monestir
Núm. Exp. 2019/1505 Beneficiari: Museu de la

Mediterrània. Can Quintana
NIF Q1700569E

ACTIVITAT
L'escenari de la novel·la 'Solitud'. Itinerari literari
La fantàstica història de l'Atrapasons. Visita teatralitzada
La mina d'aigua, font de vida
La pirateria al litoral mediterrani
Mediterranean Museum: Guided Tour
Observació de la comarca a vista d'ocell
Un matí amb la Caterina i en Genís. Viatgem a la Torroella medieval
Un mosaic de paisatges. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Una cova prehistòrica al Montgrí! El Cau del Duc
Apropa't a la prehistòria!
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Essències mediterrànies: les plantes aromàtiques
Escoltem la Mediterrània. Visita dinamitzada al museu.
Construïm un instrument de canya
Construïm el Castell del Montgrí
Els sons de la Mediterrània. Visita dinamitzada al museu
El Castell del Montgrí, pedra a pedra
Com es vivia a la Torroella medieval?
Assaboreix la mediterrània: la coca de recapte
Dansa creativa de llegenda! Els pirates i els gegants del Montgrí
Cerquem els sons de la Mediterrània. Visita dinamitzada al museu
Núm. Exp. 2019/1355 Beneficiari: Sastres Paperers, SC NIF J55197347

ACTIVITAT
Abans del paper: papir i jeroglífics
Disseny i producte: l'artesania al segle XXI
Paper i sostenibilitat: quin paper hi tenim?
Secrets d'artista sobre paper
El paper de Les Saques: els oficis del Pla de l'Estany
Paper blanc: ofici i tradició

 INCLOURE les següents activitats noves perquè formin part del catàleg del
programa “Indika”, de recursos educatius de la Diputació de Girona:

Núm. Exp. 2019/1013 Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar NIF P1710200E

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Casa museu Can Font
- Visita pedagògica

Espais de memòria
històrica Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 7,25

Núm. Exp. 2019/1673 Beneficiari: Ajuntament de Ripoll NIF P1715600A

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Fes d’etnògraf

P a t r i m o n i
etnològic i
etnogràfic Mitja 3,75 € 2,25 € 1,50 € 8,05

El Ferro i el
seu treball

P a t r i m o n i
industrial Mitja 3,5 € 2,25 € 1,25 € 6,5

Joc de pistes

P a t r i m o n i
etnològic i
etnogràfic Mitja 2,75 € 1,93 € 0,82 € 8,25
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Fes de monjo
copista

P a t r i m o n i
etnològic i
etnogràfic Mitja 2,50 € 1,75 € 0,75 € 8,75 €

Núm. Exp. 2019/1492
Beneficiari: Ajuntament de Santa

Cristina d’Aro NIF P1719200F

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ
Rere les
passes de
M e r c è
Rodoreda. Un
l a b o r a t o r i
literari a
Romanyà de la
Selva

P a t r i m o n i
literari Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 6,75

Núm. Exp. 2019/999
Beneficiari: Consorci del Museu

Memorial de l’Exili NIF G55024038

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ
Rutes de
l’exili: camins
d’exili i
frontera (mitja
jornada)

Espais de
m e m ò r i a
històrica Mitja jornada 10,00 € 2,25 € 7,75 € 7

Núm. Exp. 2019/1376
Beneficiari: Educ’Art, Serveis

Educatius i Culturals, SL NIF B17525841

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ
“ E s c a p e
room” al
búnquer del
far

Espais de
m e m ò r i a
històrica Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 8,55

La Barca del
pescador

Espais de
m e m ò r i a
històrica Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 7,05

Núm. Exp. 2019/1396
Beneficiari: Fundació

Gala-Salvador Dalí NIF G17077694
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ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

D a l í :
Stop-motion
animació

P a t r i m o n i
artístic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 8,5

Surrealitza’t!
C r e a
collage/Taller
creatiu a l’aula

P a t r i m o n i
artístic Mitja 5,00 € 2,25 € 2,75 € 9

Núm. Exp. 2019/1563 Beneficiari: Fundació Josep Pla NIF G17337221

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Ruta Josep Pla
a Cap Roig

P a t r i m o n i
literari Mitja 2,00 € 1,40 € 0,60 € 7,25 €

Núm. Exp. 2019/1368
Beneficiari: Fundació Privada Carl

Faust NIF G08232985

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Passegem per
aprendre

P a t r i m o n i
científic Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,75

Observem per
conèixer

P a t r i m o n i
científic Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 8,25

Posa’m un
nom

P a t r i m o n i
científic Mitja 7,50 € 2,25 € 5,25 € 6,75

Núm. Exp. 2019/602
Beneficiari: Museu d’Arqueologia

de Catalunya-Girona NIF Q0801970E

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Constructors
Neolítics

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 8
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Núm. Exp. 2019/1689
Beneficiari: Museu d’Arqueologia

de Catalunya-Ullastret NIF Q0801970E

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

E n
construcció!

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,05

Núm. Exp. 2019/1262
Beneficiari: Museu del Joguet de

Catalunya NIF  G17535717

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ
Quin paper
han tingut els
joguets en la
meva vida?
V i s i t a
c o n v e r s a d a
perspectiva de
gènere

P a t r i m o n i
etnològic i
etnogràfic Mitja 3,80 € 2,25 € 1,55 € 6,3

Detectius dels
joguets

P a t r i m o n i
etnològic i
etnogràfic Mitja 3,60 € 2,25 € 1,35 € 8,75

Núm. Exp. 2019/1502
Beneficiari: Museu d’Història de

Sant Feliu de Guíxols NIF  G17729286

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Amb els cinc
sentits

P a t r i m o n i
etnològic i
etnogràfic Mitja 4,00 € 2,25 € 1,75 € 5

Fem poble:
L e s
Associacions.
El Casino dels
Nois

P a t r i m o n i
etnològic i
etnogràfic Mitja 3,00 € 2,10 € 0,90 € 6,75

SEGON. Excloure del catàleg d’activitats, les que es relacionen a continuació, a
petició dels mateixos sol·licitants:

Núm. Exp. 2019/858 Beneficiari: Ajuntament de Bolvir NIF P1702700D
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ACTIVITAT
Tir amb arc: com feien els Ibèrics
Taller de numismàtica: restauració d’una moneda autèntica del segle XIX
Núm. Exp. 2019/1492 Beneficiari: Ajuntament de Santa

Cristina d’Aro
NIF P1719200F

ACTIVITAT
El jardí de tots els jardins
Un món de paraules. Mercè Rodoreda a Romanyà de la Selva
Núm. Exp. 2019/1124 Beneficiari: Canònica de Santa

Maria de Vilabertran
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
La creu de Vilabertran
Núm. Exp. 2019/1376 Beneficiari: Educ’Art, Serveis

Educatius i Culturals, SL
NIF B17525841

ACTIVITAT
En marco, el cuiner del castell
Descobreix les defenses de Roses
Núm. Exp. 2019/1563 Beneficiari: Fundació Josep Pla NIF G17337221

ACTIVITAT
Ruta Josep Pla, pintem-la!
Núm. Exp. 2019/1671 Beneficiari: Museu Arqueològic

Comarcal de Banyoles
(Ajuntament de Banyoles)

NIF P1701600G

ACTIVITAT
Les fibres vegetals a la Draga
Joies neolítiques a la Draga
Núm. Exp. 2019/1689 Beneficiari: Museu d’Arqueologia

de Catalunya-Ullastret
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Itinerari natura
Núm. Exp. 2019/1667 Beneficiari: Museu d’Art de

Girona
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Taller de gravat
Núm. Exp. 2019/1505 Beneficiari: Museu de la

Mediterrània. Can Quintana
NIF Q1700569E

ACTIVITAT
L’Estartit. Evolució d’un poble costaner
Les llegendes de Torroella de Montgrí

TERCER. Denegar les sol·licituds que es relacionen a continuació, per no arribar a la
puntuació mínima exigida i prevista en les bases de les específiques reguladores de la
convocatòria o per no haver presentat la documentació dins del termini:

N ú m .
Expedient Beneficiari Activitat

Tipus de
Patrimoni Jornada Preu Motivació

2019/1492 Ajuntament de
Santa Cristina

Un munt de
contes! Un
laboratori literari

P a t r i m o n i
literari

Mitja 5,00 € No s’especifica el
nivell educatiu el
qual es dirigeix
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a Romanyà de la
Selva

l’activitat

QUART. Fixar la subvenció a les activitats seleccionades en el punt primer, a realitzar
pels centres educatius, en el 70 % del cost, amb un límit de 2,25 €/alumne per a
activitats de mitja jornada i de 3,15 €/alumne per activitats d'una jornada, de
conformitat amb allò establert en el punt 2 de la convocatòria.

CINQUÈ. Sol·licitar que els beneficiaris que consten en el punt primer de l’acord, ens
facin arribar la declaració responsable que disposen de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les
activitats subvencionades no han  estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en el termini d’un mes des de la
recepció de la notificació. (Model disponible en el web de la Diputació de Girona.)

SISÈ. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment
de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

SETÈ. Difondre la informació relativa als recursos didàctics que integren el programa
“Indika”, aprovats en aquest acord, al web corporatiu i als centres educatius de la
demarcació.

VUITÈ. 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.

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

DESÈ. Notificar aquesta resolució als beneficiaris que consten en els punts primer;
segon i tercer.
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6. JG988/000079/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Vidreres per al finançament del VI Festival de jazz de
Vidreres (exp. 2019/711)

L’Ajuntament de Vidreres, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del VI Festival de Jazz de Vidreres, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2019/711).

El VIè Festival de Jazz de Vidreres tindrà com a fil conductor l’etapa de la història del
jazz coneguda com l’era del swing. En aquest festival es busca la participació de
grups representatius de qualitat jazzística, amb ressò territorial, tan en l’àmbit català
com a l’estatal.

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 Vidreres, 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 Vidreres, per al finançament del VI
Festival de Jazz de Vidreres, l’any 2019, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2019/711 Ajuntament de
Vidreres

P1722700J VI Festival de
Jazz de
Vidreres

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

Cost total de Cost de les Import de la Percentatge de Import a
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l ' o b j e c t e
subvencionat

despeses
subvencionables

subvenció finançament justificar

15.000,00€ 15.000,00 € 3.000,00 € 20,00 % 15.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRES MIL EUROS,
(3.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46213 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 Vidreres, 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 20,00 %, 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 Vidreres ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
3.000,00€ 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.
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

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

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
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a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vidreres.

7. JG988/000081/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
Arts Managers, S.L. per al finançament de Clownia Festival (exp.
2019/3031)

Arts Managers, S.L. ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la
6a edició del Clownia Festival, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2019/3031).

El Festival Clownia, té en la seva essència crear un espai per a la convivència i la
solidaritat a partir del gaudi de la música, el teatre i el circ, amb espais oberts a la
reflexió i al debat i una fira d’entitats solidàries. En aquesta sisena edició, Clownia s’ha
consolidat com un dels festivals més representatius de l’actualitat musical dels països
catalans, amb espectacles de circ i tallers per a tots els públics.

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’Arts Manager, 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 Arts Managers, S.L. per al finançament del Clownia
Festival, l’any 2019, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat
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2019/3031 Arts Managers, S.L. B60731767 C l o w n i a
Festival

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

310.000,00€ 310.000,00 € 10.000,00 € 3,22 % 310.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DEU MIL EUROS,
(10.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47025 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 30
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 Arts Managers, S.L. 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 3,22 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
Arts Managers, S.L. ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
310.000,00€ 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;
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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 13 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  Arts Managers, S.L. 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.
Arts Managers, S.L. 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 Managers, S.L. 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 Arts Managers, S.L.

8. JG988/000082/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Ajuntament d'Arbúcies per finançar la Festa de les Enremades (exp.
2019/703)

L’Ajuntament d’Arbúcies, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
la Festa de les Enramades, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2019/703).

La Festa de les Enramades d’Arbúcies és la més participativa i intercultural del
municipi amb la col·laboració de moltes entitats i persones de totes les generacions.
Declarada d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1999, actualment es
continua engalanant els carrers amb garlandes cobrint els carrers d’un costat a l’altre.
Avui la festa de les Enramades és una festa transversal des de la vessant cultural a la
turística passant per aspectes medi ambientals, la implicació dels nous col·lectius de
població residents a Arbúcies, la comunicació i la participació.

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 la 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. Garantir la difusió i coneixement dels elements
i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament d’Arbúcies, 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
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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’Arbúcies, per al finançament de la
Festa de les Enramades, l’any 2019, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2019/703 A j u n t a m e n t
d’Arbúcies

P1700900B Festa de les
Enramades

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

38.700,00€ 38.700,00 € 3.000,00 € 7,75 % 38.700,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRES MIL EUROS,
(3.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46218 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 l’Ajuntament d’Arbúcies , 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 7,75 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
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SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament d’Arbúcies ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
38.700,00€ 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 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 d’Arbúcies, 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 d’Arbúcies, 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 d’Arbúcies, 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.
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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’Arbúcies.

9. JG988/000083/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Associació Cultural Opus Artis per al finançamentdel XIXè Festival de
Música de Sant Pere de Rodes (exp. 2019/1757)

L’Associació Cultural Opus Artis, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del XIXè Festival de Música de Sant Pere de Rodes, l’any 2019, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2019/1757).

La XIXa edició del Festival de Sant Pere de Rodes tindrà lloc del 13 de juliol al 24
d’agost de 2019, els dissabtes del mes de juliol i els dimecres i dissabtes del mes
d’agost, amb un total de 12 concerts clàssics a l’església del monestir i 3 concerts dins
l’anomenat “Festival OFF”, que té lloc a l’església del Port de la Selva, en divendres.

La qualitat musical dels concerts de Sant Pere de Rodes és un dels trets diferencials
del festival, que escull sempre artistes -tant catalans com estrangers- de reconeguda
trajectòria internacional, avalats pels crítics, el públic i amb ple reconeixement dins del
sector especialitzat de la música.

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
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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’ Associació Cultural Opus Artis, 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 Cultural Opus Artis, per al finançament
del  XIXè Festival de Música de Sant Pere de Rodes, l’any 2019, que es detalla a
continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2019/1757 Associació Cultural
Opus Artis

G17713710 XIXè Festival
de Música de
Sant Pere de
Rodes

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

49.700,00€ 49.700,00 € 6.000,00 € 12,07 % 49.700,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  SIS MIL EUROS,
(6.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48145 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 30 de
setembre 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’Associació Cultural Opus Artis , accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 6.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 12,07 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Associació Cultural Opus Artis ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 49.700,00€ 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.
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Tan bon punt l’Associació Cultural Opus Artis, 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 Cultural Opus Artis, té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) 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 Cultural Opus Artis, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció
o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer
que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix
l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La
negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
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f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

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

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

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

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

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

CATORZÈ. 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 Cultural Opus Artis.

10. JG988/000085/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució
de la convocatòria de subvencions per a la programació dels Equipaments
escènics i musicals multifuncionals_E3 (exp. 2018/9283)
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Vistes les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al
finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i
musicals multifuncionals de les comarques de Girona, aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en la sessió de 20 de març de 2018, publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) número 60, de 26 de març de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data de 8 de gener de
2019, publicada al BOPG número 10, de 15 de gener de 2019 i publicada a través de
la BDNS, núm.  226.

Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Qualificadora ha
elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds presentades, les
puntuacions obtingudes i els crèdits pressupostaris previstos.

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

Atesos els antecedents anteriors i vist l'informe de la cap del centre gestor de
Cooperació Cultural, la Junta de Govern per unanimitat, acorda:

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

NÚMERO
D’EXPEDIENT

AJUNTAMENT
NIF PRESSUPOS

T

IMPORT
SOL·LICITA

T
PUNTUACI

Ó
SUBVENCI

Ó FINAL

2019/1223 Girona P1708500B 349.370,75 6.000,00 10 6.000,00 €

2019/1322 ICCO_Olot P1700038A 214.000,00 6.000,00 10 6.000,00 €

2019/1215 Figueres P1707200J 281.000,00 6.000,00 10 6.000,00 €

SEGON. Disposar la despesa total, de 18.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 500/3340/46233 del pressupost de l’any 2019 de la Diputació de
Girona.

TERCER. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, la sol·licitud
següent:

NÚMERO
D’EXPEDIENT AJUNTAMENT NIF MOTIVACIÓ

2019/1251 Sarrià de Ter

P1719800C
Incompliment de la condició del punt 4 de les bases
específiques segons el qual els destinataris de la
subvenció han de ser els ajuntaments titulars d’
equipaments escènics i musicals locals multifuncionals
(E3)

QUART. Acceptació de la subvenció. D’acord a l’article 21.4 de l’Ordenança General
de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari



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

l’acceptació expressa de la subvenció en el termini d’un mes, a comptar des de la
notificació d’aquest acord.

CINQUÈ. Règim de justificació. Els beneficiaris hauran de presentar la justificació del
pressupost total de l’activitat via telemàtica (EACAT) mitjançant el model de compte
justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat) , acompanyat de la documentació següent:

1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides,
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.

2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada.

A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors
corresponents.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de
desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 13a (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

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

SETÈ. Termini de justificació. Establir com a data límit del termini de justificació de la
subvenció concedida el 22 de novembre de 2019. No es concediran ampliacions del
termini d’execució ni de justificació.
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VUITÈ. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions d’aquest acord no podran
demanar la modificació del pressupost ni del percentatge de finançament, ni sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció.

NOVÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  

Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONZÈ. 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
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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.

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

11. JG988/000086/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Associació per a la Difusió del Folklore ADIFOLK per al finançament del
32è Aplec Internacional (exp. 2019/3284)

L’Associació per a la Difusió del Folklore, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del 32è Aplec Internacional, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2019/3284).

El 32è Aplec Internacional 2019, s’anomena “Festival 48 Timer” i es durà a terme a
Conpenhaguen els dies 26 a 28 d’abril de 2019. Es tracta  d’una mostra de cultura
popular catalana que anualment se celebra en una ciutat diferent, per tal de mostrar i
difondre la cultura catalana d’arreu de les comarques catalanes.

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 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació per a la Difusió del Folklore, 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
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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 per a la Difusió del Folklore, per al
finançament del  32è Aplec Internacional, l’any 2019, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2019/3284 Associació per a la
Difusió del Folklore

G58525924 32è Aplec
Internacional

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

66.000,00€ 66.000,00 € 5.000,00 € 07,57 % 66.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  CINC MIL EUROS, (5.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48110 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
maig 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 per a la Difusió del Folklore , 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 5.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 07,57 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Associació per a la Difusió del Folklore ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 66.000,00€ 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 28 de juny 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 per a la Difusió del Folklore, 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
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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 per a la Difusió del Folklore, 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
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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’Associació per a la Difusió del Folklore, 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
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la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

CATORZÈ. 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 per a la Difusió del Folklore.

12. JG988/000090/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació del protocol
d'intencions entre la Diputació de Girona i l'Aliança Educació 360 per a
l'Aliança 360 (exp. 2019/3524)

La Diputació de Girona té entre els seus objectius impulsar, donar suport i col·laborar
amb actuacions i projectes de caràcter cultural, cooperar amb agents públics i privats
en projectes de promoció cultural, patrimonial i artística. En el marc d’aquests
objectius, treballa per fer arribar la cultura arreu del territori i al màxim de població
possible, especialment a les persones que pateixen risc d’exclusió o privació cultural.

La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360.

L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els
diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es
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faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari
vital.

L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius,
entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com
centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la
innovació educativa.

La Xarxa Territorial de Comarques Gironines de l’Aliança Educació 360 ha realitzat
una crida a la participació dels ens locals de la demarcació de Girona en l’Aliança,
fixant com a criteris per a la seva adhesió que els ens locals assumeixin
expressament tant el manifest com els compromisos dels participants en l’Aliança, es
comprometin al desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i
nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb l’Aliança
Educació 360.

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 amb entitats i empreses culturals l’objectiu de la qual serà
donar suport al desenvolupament de les activitats culturals a les comarques de
Girona, especialment a aquelles que plantegin iniciatives culturals estratègiques per al
territori.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 7
d’agost de 2018, va adoptar l’acord de creació de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar. Dins d’aquesta comissió hi recau la
competència dels temes d’educació.

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

D’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; per les normes comunes de la Llei de l’Estat
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del protocol.

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

PRIMER. Aprovar el protocol d’intencions a subscriure entre la Diputació de Girona i
Aliança Educació 360 (2019/3524), el text del qual es transcriu com segueix:

“PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360  PER A L’ADHESIÓ A L’ALIANÇA EDUCACIÓ
360.
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PARTS
D’una banda, Albert Piñeira i Brosel, vicepresident segon de la Diputació de
Girona, facultat per acord de Junta de Govern de data {...} per actuar en
representació d’aquesta corporació, de conformitat amb l’article 6 del Reglament
orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple en sessió de 16 de juliol 1985,
modificat per acord del Ple, adoptat en sessió de 24 de novembre del 2015, i en
virtut de les atribucions de l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
les disposicions concordants; assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i
Nouvilas, que actua com a fedetari d’acord amb el que disposa l’article 3.2.i) del
Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
I d’una altra, Marina Valladares Gay, coordinadora de la Xarxa Territorial de
Comarques Gironines de l’Aliança Educació 360.

Actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i es reconeixen
mútuament i recíprocament per a fer-ho.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació
360.

II. L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i
millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i
connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així
com entre els diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a noves
oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada
persona construeixi el seu propi itinerari vital.

III. L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres
educatius, entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de
Catalunya així com centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania
compromesa amb la innovació educativa.

IV. La Xarxa Territorial de Comarques Gironines de l’Aliança Educació 360 ha
realitzat una crida a la participació dels ens locals de la demarcació de Girona
en l’Aliança, fixant com a criteris per a la seva adhesió que els ens locals
assumeixin expressament tant el manifest com els compromisos dels
participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament d’iniciatives
d’Educació 360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per a
les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 360.

V. La Diputació de Girona té, entre els seus objectius, impulsar, donar suport i
col·laborar i cooperar amb agents públics i privats en projectes d’educació, de
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promoció cultural, patrimonial i artística. En el marc d’aquests objectius, treballa
per fer arribar la cultura i l’educació arreu del territori i al màxim de població
possible, especialment a les persones que pateixen risc d’exclusió o privació
cultural.

VI. El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària que va tenir lloc el
dia 7 d’agost de 2018, va adoptar l’acord de creació de la comissió informativa
de cultura, educació, noves tecnologies, esports i benestar. Dins d’aquesta
comissió hi recau la competència dels temes d’educació.

D’acord amb els antecedents anteriors, les parts acorden subscriure aquest
protocol amb subjecció als següents

PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest protocol d’intencions és formalitzar la voluntat d’adhesió de la
Diputació de Girona a l’Aliança 360, per al desenvolupament de la Xarxa
Territorial de Comarques Gironines de l’Aliança Educació 360.

Segon. Obligacions de les parts
Les dues parts es comprometen a:
a) complir els compromisos dels participants al projecte ”Educació 360, a Temps
Complet”.
b) promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 a les comarques
gironines.

Tercer. Causes d’extensió i denúncia del protocol d’intencions
Qualsevol de les parts podrà denunciar per causa justificada el present protocol
d’intencions, per escrit. Són causes d’extinció del present conveni les següents:
 L’acord mutu entre les parts.
 L’incompliment de les seves obligacions per qualsevol de les parts, previ

requeriment a la part incomplidora.
 Qualsevol altra determinada en la legislació vigent.

Quart. Confidencialitat
Les parts han d’observar, tant durant la vigència del protocol com després de
l’acabament de la vigència, el compromís de confidencialitat de tota la
informació que els hagi estat subministrada o que hagin adquirit en el transcurs
de la relació de les obligacions que pel present document els correspongui, i no
la difondran a cap persona ni societat, ni la usaran de cap manera que no sigui
la que correspongui a la finalitat del protocol, d’acord amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016.

I en prova de conformitat, signen aquest protocol d’intencions.”

SEGON. Facultar àmpliament el vicepresident segon de la Diputació per a la signatura
del protocol i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hagin pogut advertir.
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TERCER. Notificar aquest protocol d’intencions a l’Aliança Educació 360.

13. JG988/000091/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptar el recurs de
reposició presentat per l'Associació ARPAGI contra el procediment de
reintegrament de la subvenció dins la línia de subvencions a
organitzacions no lucratives per a activitats culturals, en l'anualitat 2008
(exp. 2019/3538)

En l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 15 de juliol de 2008, de resolució
de la convocatòria de subvencions a organitzacions no lucratives per a activitats
culturals en l’anualitat de 2008, es va concedir a l’Associació ARPAGI una subvenció
per l’import de 18.000,00 euros.

Es va efectuar el control financer de diverses subvencions concedides en l’anualitat
2008, entre les quals hi havia la concedida a l’Associació ARPAGI, del qual es va
desprendre que la referida Associació havia de reintegrar l’import total de la subvenció
concedida i efectivament pagada, i la Junta de Govern del 5 d’octubre de 2010 va
aprovar el corresponent expedient de reintegrament per l’import total concedit i pagat a
l’Associació ARPAGI.

L’Associació ARPAGI va presentar un recurs potestatiu de reposició contra l’acord de la
Junta de Govern del 5 d’octubre de 2010, el qual va ser estimat per la Junta de Govern del
14 de desembre de 2010 i es concedeix a l’Associació ARPAGI un nou termini per
presentar al·legacions.

El 27 de gener de 2011, l’Associació ARPAGI va presentar el plec d’al·legacions en
relació amb l’acord de la Junta de Govern del 14 de desembre de 2010, al·lega que no va
poder presentar les al·legacions en relació al primer control financer i demana
l’arxivament de l’expedient de reintegrament.

El 14 de maig de 2012 la Intervenció General emet un segon control financer on s’acorda
que aquesta Associació ha de reintegrar a la Diputació de Girona la quantitat de
11.646,80 €.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 6 d’octubre de
2015, va acordar declarar que l’associació ARPAGI havia de reintegrar parcialment la
subvenció concedida i efectivament pagada per part de la Diputació de Girona dins la
convocatòria de subvencions a organitzacions no lucratives per a activitats culturals en
l’anualitat 2008.

Contra l’acord de la Junta de Govern de 6 d’octubre de 2015, l’Associació ARPAGI va
presentar un recurs potestatiu de reposició al·legant la prescripció de l’acció d’exigir el
reintegrament de la subvenció, en haver transcorregut més de quatre anys des de la
presentació de l’escrit d’al·legacions contra l’acord del 14 de desembre de 2010.

Els serveis jurídics de la Diputació van emetre informe en relació a les al·legacions
presentades per l’Associació i informen en sentit favorable l’estimació del recurs de
reposició i la declaració de l’arxiu del procediment per caducitat de l’expedient i la
prescripció de l’acció de reintegrament.
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Estimar el recurs de reposició presentat per l’Associació ARPAGI i declarar
l’arxiu del procediment per caducitat de l’expedient i per prescripció de l’acció de
reintegrament.

Segon. Notificar aquest acord a l’Associació ARPAGI.

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

14. JG988/000092/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció
nominativa a Edicions Cal·lígraf per a la publicació de la Revista Encesa
Literària núm. 7 (exp. 2019/3307)

Edicions Cal·lígraf, en data 14 de març de 2019 ha sol·licitat una subvenció
nominativa per a l’edició de la revista Encesa literària núm. 7, i s’ha instruït l’expedient
2019/3307.

Edicions Cal·lígraf és una petita editorial nascuda a finals del 2011, amb seu a
Figueres, que treballa per oferir una selecció acurada de llibres i que vetlla per la
qualitat dels seus productes tant a nivell de contingut com pel que fa als aspectes
d’edició. A més de publicar llibres de diferents col·leccions, Edicions Cal·lígraf edita la
revista Encesa literària , que té per objectiu promoure i divulgar la producció literària.

Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2019 hi figura una
subvenció consignada nominativament a favor d’Edicions Cal·lígraf SL , d’acord amb
el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

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:
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Expedient    Beneficiari CIF/NIF
2019/3307 EDICIONS CAL·LÍGRAF SL B55119218

Objecte de la subvenció
Edició de la Revista Encesa Literària núm. 7

Subvenció
Import concedit Pressupost i Import a justificar % de finançament

1.000,00 € 3.300,00 € 30,30%

Segon: Autoritzar la despesa de 1.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 503/3340/47007 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any
2019.

Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de
despeses ordinàries relacionades amb l’edició de la Revista Encesa Literària núm. 7  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, 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 Edicions Cal·lígraf SL 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. Edicions Cal·lígraf SL 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 3.300,00 €, corresponent a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses i ciutadans
del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç
(http://www.ddgi.cat/web/document/701).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els
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esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà
mitjançant una transferència bancària.

Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar expressament
el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de
les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat
realitzada.
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la revista,
així com en el material de difusió relatiu a la seva presentació.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui
correspondre, s’aplicaran les següents regles:

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

Novè: Altres obligacions del beneficiari. Edicions Cal·lígraf SL 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 la informació que li sigui
requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona,
la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa aplicable.

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

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

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Lliurar a la Diputació de Girona 6 exemplars de la revista subvencionada.
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin

aplicables.
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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.

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
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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 Edicions Cal·lígraf SL.

15. JG988/000012/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de
destí de la subvenció a l'Ajuntament de Palafrugell, dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/975)

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

Expedient Concepte Pressupost Subvenció €
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2018/975 Millores edificis Pla de Barris 534.000,00 247.784,00

Obra millora sanejament Tamariu 80.012,00 50.012,00

Adequació zona verda Cant dels Ocellls 36.000,00 30.600,00

Tota
l

328.396,00

Vista la petició de l’Ajuntament de Palafrugell de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a despeses
d’inversió.

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

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Palafrugell el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a despeses
d’inversió, expedient 2018/975, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final €

Millores edificis Pla
de Barris

Millores edificis
Pla de Barris

534.000,00 247.784,00 247.784,00

Obra millora
sanejament
Tamariu

Obra millora
sanejament
Tamariu

80.012,00 50.012,00 50.012,00

Mirador de Sant
Sebastià

73.862,39 0,00 30.600,00

Total 328.396,00

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

16. JG988/000013/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de
destí de la subvenció a l'Ajuntament de Figueres, dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/561)

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

Expedient Concepte Pressupost Subvenció €

2018/561 Adequació dels carrers Damas Calvet i
Cusí i Fortunet

330.654,00 330.654,00

Camins escolars segurs. Adequació de
l´accessibilitat i millora de la seguretat

218.240,86 218.240,86

Enderroc de 2 edificis: c/ Caserna 4 i c/
Barceloneta 18

52.859,14 52.859,14

 Total 601.754,00

Vista la petició de l’Ajuntament de Figueres de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a despeses
d’inversió.

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

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Figueres el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a despeses
d’inversió, expedient 2018/561, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final €

Adequació dels
carrers Damas
Calvet i Cusí i
Fortunet

Adequació dels
carrers Damas
Calvet i Cusí i
Fortunet

611.886,23 330.654,00 548.894,86

Camins escolars
segurs. Adequació
de l´accessibilitat i
millora de la
seguretat

218.240,86 218.240,86 0,00

Enderroc de 2
edificis: c/ Caserna
4 i c/ Barceloneta
18

Enderroc de 2
edificis: c/
Caserna 4 i c/
Barceloneta 18

52.859,14 52.859,14 52.859,14

Total 601.754,00

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Figueres amb la indicació que
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2018 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre
de 2019.
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17. JG988/000016/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Assistència Jurídica: Assabentat de la fermesa de la sentència núm.
228/2018 de 19 de març de 2018, dictada per Secció Cinquena de la Sala
Contenciós Administrativa del TSJC, resolent el recurs ordinari núm.
2/2015 (exp. 2019/3425)

Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de 18 de març de 2019, que diu:

“En data 18 de març de 2019 se'ns ha notificat decret de 15 de març del 2019, que
declara la fermesa de la sentència núm. 228/2018 de 19 de març de 2018, dictada
per la Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC, que va
desestimar el recurs ordinari núm. 2/2015, interposat per la Diputació de Girona
contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada que la Diputació de Girona va
interposar, en via administrativa, contra la resolució de nou de gener de 2014 del
Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Secretaria
General d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que
va denegar el requeriment de la corporació, relatiu al traspàs a l’Arxiu General de la
Diputació de documentació històrica de titularitat de la Diputació, que es trobava en
dipòsit de la Generalitat.

La sentència de la Secció Cinquena, establia l’obligació a la Diputació de Girona
del pagament de les costes processals, tot limitant-les a 1.200€.

La Secció núm. 104 de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Suprem, per
provisió de 13 de desembre de 2018, notificada el 20 de desembre de 2018, i
declarada ferma per diligència del 21 de febrer 2019 notifica el 26 de febrer de
2019, ha declarat la inadmissibilitat del recurs de cassació número 3760/2018, que
es va interposar per la Diputació de Girona contra la esmentada sentència núm.
228/2018 de la Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC,
imposant-li, a més a més, les costes processals d’aquest segona instància, amb el
límit de 2.000€.

Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”

La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda es dona per ASSABENTADA de la
fermesa de la sentència núm. 228/2018 de 19 de març de 2018, dictada per Secció
Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC, resolent el recurs ordinari
núm. 2/2015 (exp. Firmadoc núm. 2019/3425).

18. JG988/000014/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Conceir una subvenció a l'Ajuntament de Cassà de La
Selva per la Fira del Tap i el Suro 2019 (exp. 2019/1513)
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Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de data 13 de febrer de 2019,
en què sol·licita una subvenció nominativa per la Fira del Tap i el Suro 2019, amb un
pressupost de 65.000,00 euros. Exp. 2019/1513.

Vist l'informe del cap del Servei de Medi Ambient, de data 5 de març de 2019, que es
transcriu íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:

“Exp. 2019/1513. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de
subvenció directa i nominativa a l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a
l’organització de la 3a Fira del Tap i el Suro 2019.
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

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.
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 d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.

Vista la proposta de resolució d’atorgament d’una subvenció directa i nominativa a
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’organització de la 3a Fira del Tap i el suro
2019, amb un pressupost de 65.000,00 euros.
S’INFORMA
Que el Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2019 conté la partida
300/4190/46210 “A l’Ajuntament de Cassà de la Selva – Fira del Tap”, amb un crèdit
de 20.000,00 euros, la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) de l'Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Girona per a la concessió directa de
subvencions.
Que existeix crèdit pressupostari i que és l'adequat a la naturalesa de la despesa que
es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit o document equivalent.
Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que
el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i
que el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
Que l'aprovació de la subvenció i de la disposició de la despesa correspon a la Junta
de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa superior a
18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13/7/15, donat compte al Ple
de 15/7/15 i publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015, i de les delegacions mantingudes
per resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple de 7/8/18.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta de resolució per
a l’atorgament d’una subvenció de 20.000,00 euros a l’Ajuntament de Cassà de la
Selva per a l’organització de la 3a Fira del Tap i el Suro 2019.”

Vista la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple
de la Diputació de Girona.
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D'acord amb els antecedents la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

ACORD

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2019/1513 Ajuntament de Cassà de La Selva P1704900H
Objecte de la subvenció Naturalesa

celebració de la fira del Tap i el suro els dies 31 de maig 1 i 2 de juny
de 2019

Corrent

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

65.000,00 20.000,00 Quantia fixa

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 300/4190/46210.

A p l i c a c i ó
pressupostària

Nom aplicació
pressupostària Import

300/4190/46210 A L’Aj. Cassà de la Selva –
Fira del Tap 20.000,00

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

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període
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 el dia 1 de gener de 2019
i finalitza el 15 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 i altres ingressos
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total
de l’activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació
d’aquest acord, no manifesta el contrari.
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SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que
finalitza el 31 d’octubre de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del

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

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

d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè
d’aquest acord.

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

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al punt quart, 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. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns
al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys
un cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al
qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes
en concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta
circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic corresponent.

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

VUITÈ. Pagament. A la presentació del compte justificatiu corresponent, es tramitarà
el pagament de la subvenció, previ informe favorable del cap del centre gestor. El
pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el
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suport de la diputació de Girona en els cartells de la fira i els fulletons que editi, així
com en el web de la fira.

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.
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.
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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 departament de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

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

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

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

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

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

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

drets estatutaris.
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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) 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. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis
i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu
electrònic a dpd@ddgi.cat

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

DINOVÈ. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
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19. JG988/000016/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Modificació d'execució de la senyalització a la Ruta de
La Tordera i Riera d'Arbúcies (exp. 2018/6607)

La Diputació de Girona va aprovar, per Junta de Govern, en la sessió ordinària que va
tenir lloc el dia 18 de setembre de 2018, el conveni entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal de La Selva – “Ruta de La Tordera i Riera d’Arbúcies” CN/3792.
Exp. 2018/6607.

El Consell Comarcal de La Selva, a data 14 de desembre de 2018 va presentar un
escrit de pròrroga del termini de finalització i justificació de les obres.

El president de la Diputació de Girona, a data 17 de gener de 2019, va signar la
concessió d’una pròrroga fins el 30 de juny de 2019, per a la senyalització i execució
de les obres de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”, CN/3792- Exp. 2018/6607.

El Consell Comarcal de La Selva, a data 14 de febrer de 2019 va presentar un escrit
amb una proposta de modificació de l’execució de la senyalització de la “Ruta de la
Tordera i riera d’Arbúcies”.

Vist l’informe del servei de Medi Ambient, que es transcriu íntegrament, d’acord amb
el tenor literal següent:
“ INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT
Assumpte: modificació de l’execució de la senyalització de la “Ruta de la Tordera i
riera d’Arbúcies”
El Consell Comarcal de la Selva ha sol·licitat en data 14 de febrer de 2019 que
s’autoritzi fer la justificació de les despeses executades dins del termini del 30 de juny,
malgrat que els senyals al tram de Breda no estaran instal·lats en aquesta data, ja
que l’execució del projecte de senyalització de la “Ruta de la Tordera i riera
d’Arbúcies” al municipi de Breda està supeditada a la finalització de les obres
constructives de la “Via ciclista a la GI-552 entre Breda i Riells i Viabrea”, licitades per
la Generalitat de Catalunya i adjudicades a les empreses Construccions Fusté, SA i
Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA, en data de 26 d’octubre de
2017, amb un període d’execució de 6 mesos. En data de gener de 2019 es va
constatar que l’obra estava aturada i es va contactar amb l’empresa adjudicatària de
la direcció de l’obra, Ayesa Enginyeria i Serveis, SA, qui va comunicar al Consell
Comarcal de la Selva que s’havia hagut d’aixecar una acta de suspensió temporal per
problemes sorgits durant l’execució de l’obra, i que la previsió era reprendre-la a març
de 2019, per finalitzar a finals de 2019.
Així, el Consell Comarcal sol·licita poder justificar a data 30 de juny totes les
actuacions realitzades i, per al tram de Breda, justificar tan sols l’adquisició dels
senyals però no la seva instal·lació, ja que aquests encara no hauran estat instal·lats.
S’INFORMA
El canvi sol·licitat no és un canvi de destí de la subvenció ni una nova pròrroga de
justificació, ja que la finalitat continua sent la mateixa original i es justificaran tan sols
les despeses executades dins del termini establert.
D’acord amb el pacte 10 del conveni, l’òrgan competent per modificar la resolució
d’atorgament és el mateix que va resoldre concedir la subvenció. Per tant, correspon
a la Junta de Govern estimar la sol·licitud del Consell Comarcal de la Selva.



80
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Per tot això, es considera favorablement la proposta d’acord de la Junta de Govern
d’estimar la sol·licitud del Consell Comarcal i, per tant, acceptar que es justifiqui la
despesa realment executada en data 30 de juny i, si és el cas, deixar els senyals
comprats per al tram de Breda pendents que siguin instal·lats fora del període previst.
Aquesta despesa feta fora de termini no serà considerada elegible per ser
subvencionada.“

Vist que la modificació sol·licitada no afecta a cap altra condició de la subvenció.

Vist que l’òrgan competent per modificar la resolució d’atorgament és el mateix que va
resoldre concedir la subvenció. Per tant, correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.

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

PRIMER. Estimar la sol·licitud de 14 de febrer de 2019 del Consell Comarcal de La
Selva per a la solució d’execució que proposa el sol·licitant respecte a la senyalització
del tram de Breda.

SEGON. Manifestar que aquesta resolució no modifica cap altra condició de la
subvenció atorgada.

TERCER. Notificar el present acord al Consell Comarcal de La Selva.

20. JG988/000017/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona-
CILMA i SILENCE Girona, per a la  cessió i promoció de cotxes elèctrics
(exp. 2019/3431)

Des de la Diputació de Girona i del CILMA es vol impulsar l’ús del vehicle elèctric com
a un mitjà de millora de l’eficiència energètica en el transport i per a reduir les
emissions de CO2.

Per altra banda, ja són 190 els municipis de la demarcació que tenen redactat el
PAES, el que representa el 80% de la població. Entre les accions d’aquests PAES es
recull que 90 municipis preveuen la substitució de 262 vehicles de les flotes
municipals fins l’any 2020, així com la previsió d’instal·lar 50 punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics.

Els fabricants de vehicles elèctrics Nissan Iberia, SA i Renault van subscriure
convenis amb la Diputació de Girona i el CILMA per tal de cedir vehicles de prova per
a poder millorar el coneixement de les característiques dels esmentats vehicles, i a la
vista d’això s’han mantingut converses amb SILENCE GIRONA, la Diputació de
Girona i el CILMA de cara a formalitzar un acord de col·laboració en el mateix sentit.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient.
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D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona, el CILMA i SILENCE GIRONA per a la cessió de vehicles elèctrics als
ajuntaments de la demarcació i/o a la Diputació de Girona, amb el següent
tenor literal: 

“Conveni de col·laboració entre Silence Girona, Diputació de Girona i
CILMA per a la promoció conjunta del vehicle elèctric. Exp. 2019/3431.
CN/3907

Parts
D’una banda, la Diputació de Girona, representada pel..., facultat per a aquest acte
per l’acord de la Junta de Govern de data XXX de XXXX i assistit pel...
De l’altra, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (d’ara endavant, CILMA),
representat pel ..., assistit pel...
I de l’altra, Silence Girona, en nom de la mercantil MIRCAT NUTRICIO SL (d’ara
endavant, SILENCE GIRONA ), representada pel ...
D’acord amb el caràcter amb què intervenen, en endavant seran tractats
individualment com a part i col·lectivament com a parts.
Antecedents

I. La Diputació de Girona és una administració pública local de naturalesa
supramunicipal, que té com a funció l’assistència als municipis, i que té interès
a promoure, entre d’altres, polítiques d’energia sostenible i models d’economia
i mobilitat baixa en carboni.

II. La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldes per a
l’Energia i el Clima i disposa de la campanya “Del Pla a l’Acció” de
subvencions destinades a executar accions per millorar l’eficiència energètica i
reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) aprovat pel Ple
municipal. Aquesta campanya ofereix ajuts econòmics, entre altres, a
l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega per part
dels ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes.

III. CILMA és una associació amb personalitat jurídica pròpia que, a l’empara de
l’article 22 de la Constitució espanyola, regula les seves activitats d’acord amb
la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; el Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya
i el registre corresponent, i d’acord amb els seus estatuts.
CILMA es va constituir l’any 1999 i actualment està integrat per 168 municipis,
els 7 consells comarcals i la Diputació de Girona.
CILMA és una entitat que té com a objectius esdevenir una plataforma
d’interlocució unitària amb altres organismes i institucions més enllà de les
comarques gironines; constituir un fòrum de debat a l’entorn de la
sostenibilitat, amb la possibilitat d’intercanviar experiències; constituir-se com a
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grup d’interès davant la mobilització de recursos i la catalització d’iniciatives, i
exemplificar el treball comú i la mobilització solidària.

IV. SILENCE GIRONA és el distribuïdor oficial de la marca de motos elèctriques
Silence Scutum, amb seu a Barcelona. Silence Scutum és líder en vendes a
nivell nacional, comptant actualment amb una quota de mercat del 62%.
Scutum desenvolupa el disseny i fabricació de tots els seus vehicles elèctrics a
Barcelona, inclòs el disseny i fabricació de la bateria.
Silence Girona vol ser capdavantera en vendes de motos elèctriques en àmbit
provincial, i en aquest marc comercialitzar vehicles elèctrics que, entre altres
usos, es pretenen destinar a l’activitat de repartiment de mercaderies i serveis
municipals, concretament els models S02 VERSIÓ POLICIAL i S02, de 2kwh,
4kwh i 6kwh, els dos dissenyats i fabricats a la factoria de SCUTUM, situada a
Molins de Rei, Barcelona.

IV. La iniciativa europea del Pacte d’alcaldes té per objectiu reduir un 20% les
emissions de CO2 per a l’any 2020. La Diputació de Girona és coordinadora
territorial de la iniciativa, i CILMA és l’estructura de suport, i ambdues la
promouen conjuntament a la demarcació de Girona; per aquest motiu, la
majoria dels ajuntaments de la demarcació de Girona es van adherir a aquesta
iniciativa europea.
Actualment, 189 municipis tenen plans d’acció per a l’energia sostenible
(PAES) aprovats pels plens municipals corresponents. Aquests municipis
tenen una població total de 603.269 habitants, cosa que significa un 80% de la
població de la demarcació. De 90 PAES es preveuen la substitució de 262
vehicles de les flotes municipals per a l’any 2020. La substitució de vehicles
està planificada en les accions que s’anomenen «Renovar els vehicles de les
flotes municipals per vehicles elèctrics o híbrids» o bé «Adquisició de vehicles
de baixes emissions o emissions zero per a la flota municipal».
D’altra banda, també preveuen impulsar el vehicle elèctric al municipi amb
accions que portarà a terme l’ajuntament: instal·lar punts de recàrrega del
vehicle elèctric (n’hi ha de previstos un mínim de 50 entre tots els PAES),
reservar places d’aparcaments preferents per als vehicles elèctrics, realitzar
campanyes informatives i d’incentiu del vehicle elèctric, etc.

V. Els vehicles més eficients i amb zero emissions de CO2 i òxids de nitrogen,
entre els quals figuren els de tecnologia elèctrica, han d’exercir un paper
fonamental en l’assoliment dels compromisos adquirits pels municipis en
matèria d’estalvi energètic, de respecte al medi ambient i reducció de la
contaminació acústica, així com en la millora de la qualitat de l’aire i la
sostenibilitat del transport a les ciutats metropolitanes.

VI. Les parts signatàries consideren que la promoció i utilització de vehicles
elèctrics és una de les millors solucions per reduir les emissions de CO2 i òxids
de nitrogen i com a mitjà de millora de l’eficiència energètica en el transport.

VII. Les administracions públiques han de promoure una major participació en l’ús
d’aquests vehicles, mitjançant un efecte exemplificatiu, per demostrar que són
perfectament utilitzables per als serveis de les entitats municipals com a
vehicles de representació per als seus alts càrrecs, així com per exercir les
funcions del personal tècnic i de manteniment.

VIII. Les parts tenen un interès estratègic en la cessió temporal de vehicles
elèctrics, amb la finalitat d’identificar, verificar i comprovar tots els possibles
elements que s’han de tenir en compte de cara a la seva implementació en les



83
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

flotes de vehicles dels diferents municipis, ja siguin propis o de terceres
empreses que hi presten serveis.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents 
Pactes:
Per part de Silence Girona:
Primer. Silence Girona es compromet a:
a) Proporcionar a CILMA dos (2)vehicles elèctrics, models S02, un en versió policial
6KWH i un altre en versió agent de mobilitat 6KWH (especificats a l’annex A) per ser
cedits als ajuntaments i a la Diputació de Girona durant un període de prova per
conèixer millor les característiques d’aquests vehicles. Les condicions bàsiques que
regeixen aquesta cessió temporal són les següents:

1) Els vehicles estaran a disposició de la Diputació de Girona i CILMA durant un
període de 24 setmanes a partir de la signatura del conveni entre les parts.

2) Durant aquest període, el programa de cessió per municipis seguirà l’esquema
especificat a l’annex B. Amb cada municipi es pactarà si la recollida d'aquests
vehicles serà al concessionari o al mateix municipi, degut a que la moto disposa
de una autonomia màxima de 100km.

3) Els vehicles són propietat de Silence Girona.
4) Durant el període de disponibilitat dels vehicles per part de la Diputació de

Girona i CILMA, totes les assegurances dels vehicles seran responsabilitat del
propietari, com també totes les despeses de manteniment per a un correcte
funcionament del vehicle, a més, Silence Girona es compromet a assumir el cost
de qualsevol reparació sempre que el ús del vehicle hagi sigut adequat i no
incompleixi el programa de manteniment específic estipulat en el Manual de
Propietari.

5) Els vehicles seran lliurats amb una personalització específica quant a la imatge
exterior, que destacarà la condició de vehicle elèctric.

6) Tots els vehicles estan dotats d'un carregador incorporat al mateix vehicle, que
permet carregar la moto a qualsevol endoll de 220v.

7) Silence Girona durà a terme una formació inicial dels treballadors municipals
que hagin de ser usuaris dels vehicles elèctrics cedits.

8) El trasllat dels vehicles als ajuntaments es farà d’acord amb l’assignació que es
planifiqui des de CILMA, i d’acord amb Silence Girona.

9) El lliurament i la devolució dels vehicles serà pactada entre els municipis i
Silence Girona. En el mateix concessionari es revisaran els vehicles i es formarà
els nous usuaris.

10) Silence Girona posarà a disposició dels ajuntaments un servei d’assistència per
a casos d’avaries, incidents o per fer preguntes en relació amb l’ús del vehicle
elèctric cedit. En aquests casos, el lliurament i la devolució dels vehicles cedits
podrà tenir lloc als ajuntaments, previ acord entre les parts.

b) Organitzar, conjuntament amb la Diputació de Girona, CILMA i un ajuntament que
sigui beneficiari de la cessió, una jornada inicial de presentació i acte de lliurament de
les claus dels vehicles elèctrics Silence Girona als tècnics i responsables municipals i
a la premsa local.
Per part de la Diputació de Girona:
Segon. Diputació de Girona es compromet a:
a) Coincidint amb la signatura de l’acta de cessió d’un o diversos vehicles elèctrics a

un ajuntament, la Diputació de Girona i CILMA organitzaran, conjuntament amb
Silence Girona, un acte de presentació del vehicle elèctric i lliurament de les
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claus.
Per part del CILMA:
Tercer. CILMA es compromet a:
a) Regular i planificar la cessió dels vehicles elèctrics prestats per Silence Girona als

ajuntaments, en funció de l’interès que hagin manifestat i de la seva població.
Aquesta cessió estarà regulada per les condicions següents:

1) Els vehicles seran cedits als ajuntaments, els quals els podran posar a
disposició de serveis municipals, d’empreses municipals o directament de
treballadors municipals.

2) Els ajuntaments portaran a terme un registre de l’activitat dels vehicles, en què
constarà el nom del conductor i el desplaçament efectuat (motiu i destinació).

3) Els vehicles seran cedits als ajuntaments per a períodes de prova de una
setmana, en funció de les peticions i disponibilitats.

4) Per a l’assignació d’un determinat vehicle elèctric a un ajuntament, aquest ha de
tenir una infraestructura de recàrrega adequada segons els requeriments
tècnics de Silence Girona.

5) Els ajuntaments, al final de la cessió, faran una valoració del vehicle elèctric,
que serà recollida pel CILMA i lliurada a Silence Girona.

b) Coincidint amb la signatura de l’acta de cessió d’un o diversos vehicles elèctrics a
un ajuntament, la Diputació de Girona i CILMA organitzaran, conjuntament amb
Silence Girona, un acte de presentació del vehicle elèctric i lliurament de les claus.

Quart. Serà d’aplicació en aquest conveni el que estableixen la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions
públiques de Catalunya i els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic de les administracions públiques, així com la resta de normativa
aplicable.
Cinquè. La vigència d’aquest conveni s’inicia en el moment en què totes les parts
hagin signat, i finalitzarà a les 24 setmanes.
Sisè. Tota renúncia, esmena o modificació de qualsevol terme o condició d’aquest
conveni cal que sigui acordada prèviament per les parts en un document escrit i
firmat. La dispensa, per qualsevol de les parts, de qualsevol incompliment o la
renúncia a fer valer qualsevol disposició d’aquest conveni no s’entendrà com a
dispensa a qualsevol altre incompliment o renúncia a fer valer qualsevol altra
disposició d’aquest document.
Setè. Als efectes de controlar i avaluar els resultats i el desenvolupament del
programa, així com de proposar modificacions en el seu àmbit i en la durada, i de
definir propostes de les línies de cooperació de projectes específics, les parts acorden
constituir un comitè de seguiment, format per sis membres: dos de nomenats per la
Diputació de Girona i CILMA, dos de nomenats per l’ajuntament, i dos, per Silence
Girona.
Vuitè. Les qüestions litigioses que es puguin generar sobre la interpretació i l’aplicació
d’aquest conveni les resoldran, en primer terme, les parts de mutu acord o, si no, els
jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu competents.
I perquè així consti i com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni,
les parts el signen per duplicat, Girona, Per MIRCAT NUTRICIO SL el ..., Girona,  Pel
CILMA, el ..., assistit pel..., Per la Diputació de Girona, el ..., assistit pel,,,

ANNEX A
IDENTIFICACIÓ DELS VEHICLES
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Model Versió Bastidor Matrícula

S02
VERSIÓ POLICIAL
6KWH UCYS03100HB000499 9420KGT

S02
VERSIÓ AGENT DE
MOBILITAT 6KWH UCYS03100HB000727 7379KJB

ANNEX B
PROGRAMA DE LA CESSIÓ

SEGON. Facultar el president per a la signatura del conveni i dels documents
que siguin necessaris per al seu desplegament.

TERCER. Notificar el present acord al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les comarques de Girona CILMA i a MIRCAT NUTRICIO SL.

QUART. Publicar el text del conveni al DOGC.

21. JG988/000018/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovar el conveni entre Diputació de Barcelona,
Diputació de Girona i El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l'Ebre, per a la cooperació entre la Reserva de la Biosfera del Montseny
i la Resrva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre (exp. 2018/8999)

La Diputació de Girona té la competència de gestió del Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny, de forma coordinada amb la Diputació de Barcelona.
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El COPATE, consorci de caràcter local constituït pels quatre consells comarcals de les
Terres de l’Ebre amb competències locals en matèria ambiental, és l’òrgan gestor de
la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre.

El Programa Home i Biosfera (MAB) de l’Organització de les Nacions Unides per a l’
Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), promou la col·laboració entre Reserves
de la  Biosfera, a través de xarxes temàtiques o regionals.

Es considera oportú establir mecanismes de col·laboració i cooperació entre les
Reserves de la Biosfera del Montseny i de Terres de l’Ebre en la programació i
execució de projectes conjunts inspirats en la funcions de les Reserves: conservació
del patrimoni natural i la biodiversitat, desenvolupament sostenible de les comunitats
locals i l’impuls a l’adquisició i transferència de coneixements. 

Vist l’informe del centre gestor de Medi Ambient amb el tenor literal següent:
“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT
Assumpte: Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de
Girona i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), per a
la cooperació entre la Reserva de la Biosfera del Montseny i la Reserva de la Biosfera
de les Terres de l’Ebre. Exp.2018/8999. CN3846.
ANTECEDENTS
Les Reserves de la Biosfera són instruments creats en el marc del Programa Man and
Biosphere (MaB) de la UNESCO que segons el seu marc estatutari tenen
encomanada la triple funció de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, el
desenvolupament sostenible de les comunitats locals i l’impuls a l’adquisició i
transferència de coneixements.
Les Reserves de la Biosfera per a la consecució dels seus objectius treballen en
col·laboració constituint xarxes, temàtiques o regionals, de diferents dimensions
segons les seves finalitats.
Les Diputacions de Barcelona i Girona van ser les administracions impulsores de la
Reserva de la Biosfera del Montseny i actualment són les administracions que la
gestionen. Entre d’altres, les Diputacions tenen com objectiu posar els mitjans
necessaris per poder dur a terme les tres funcions que ha de complir la reserva de la
Biosfera.
El COPATE és un consorci de caràcter local constituït pels quatre consells comarcals
de les Terres de l’Ebre que impulsa, planifica i executa les competències locals en
matèria ambiental. Tanmateix, el COPATE és l’òrgan gestor de la Reserva de la
Biosfera de Terres de l’Ebre.
Es considera necessari establir mecanismes d’informació, capacitació i gestió
ambiental per difondre i promoure alternatives d’ordenació equilibrada del territori de
les dues  reserves de la biosfera, així com de conservació i ús sostenible dels
recursos naturals mitjançant la signatura d’un conveni.
S'INFORMA:
El conveni conté el contingut mínim establert per l'article 49 de la llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

L'aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern de la diputació de
Girona d’acord amb la Resolució de Presidència de 13/7/15, donat compte al Ple de
15/7/15 i publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015, i de les delegacions mantingudes
per resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple de 7/8/18.
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D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni entre la
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i el Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l’Ebre (COPATE), per a la cooperació entre la Reserva de la Biosfera
del Montseny i la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. “

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

PRIMER. APROVAR el text del conveni entre la Diputació de Barcelona, la Diputació
de Girona i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE),
per a la cooperació entre la Reserva de la Biosfera del Montseny i la Reserva de la
Biosfera de les Terres de l’Ebre, que presenta el tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES
TERRES DE L’EBRE (COPATE), PER A LA COOPERACIÓ ENTRE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY I LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES
TERRES DE L’EBRE. Exp. 2018/8999. CN/3846.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i
Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), assistit pel secretari delegat, Ferran
Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de
data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17.07.2018).
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i
Planas, en execució de l’acord adoptat per la Junta de Govern, de data xxxxx, assistit
pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, com a secretari general.
CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE (en
endavant, COPATE), representat pel president, Sr. Francesc Gas Ferré, d’acord amb
els Estatuts de l’ens, assistit per la Sra. Rosa M. Solé Arrufat, com a secretària
general.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Les Reserves de la Biosfera són instruments creats en el marc del
Programa Man and Biosphere (MaB) de la UNESCO que segons el seu
marc estatutari tenen encomanada la triple funció de conservació del
patrimoni natural i la biodiversitat, el desenvolupament sostenible de les
comunitats locals i l’impuls a l’adquisició i transferència de coneixements.

2. Actualment les Reserves de la Biosfera són considerades laboratoris a
escala territorial per assajar i aplicar mesures de desenvolupament
sostenible. Així ho reconeix, també, l’Estratègia Catalana de Impuls de
l’Economia Verda i Circular quan considera les Reserves de la Biosfera
instruments amb potencial i capacitat per desenvolupar els seus objectius.

3. Les Reserves de la Biosfera per a la consecució dels seus objectius
treballen en col·laboració constituint xarxes, temàtiques o regionals, de
diferents dimensions segons les seves finalitats.

4. La Reserva de la Biosfera del Montseny va estar creada l’any 1978
convertint-se en la tercera Reserva de l’Estat espanyol. La superfície inicial
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va ésser de  30.063,00 ha i l’any 2014 va ampliar-se fins les  50.102,05 ha
actuals.

5. La Reserva de la biosfera de Terres de l’Ebre va estar creada l’any 2013.
Té una superfície total de 366.000 ha, el 80 % corresponent a la superfície
terrestre i la resta a la zona marina.

6. Les Diputacions de Barcelona i Girona van ser les administracions
impulsores de la Reserva de la Biosfera del Montseny i actualment són les
administracions que la gestionen. Entre d’altres, les Diputacions tenen com
objectiu posar els mitjans necessaris per poder dur a terme les tres
funcions que ha de complir la reserva de la Biosfera.

7. El COPATE és un consorci de caràcter local constituït pels quatre consells
comarcals de les Terres de l’Ebre que impulsa, planifica i executa les
competències locals en matèria ambiental. Tanmateix, el COPATE és
l’òrgan gestor de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre.

8. El Consell Científic es constitueix com l’òrgan d’assessorament en el marc
del Comitè Espanyol del Programa MaB de la UNESCO. Entre les seves
funcions hi ha la d’informar les noves propostes de declaració, ampliació o
modificació de Reserves de la Biosfera, realitzar les avaluacions
periòdiques de les reserves de la biosfera que estableixi la UNESCO,
proposar plans de recerca aplicada al desenvolupament sostenible a les
reserves de la biosfera i fer propostes de millorar al Programa MaB
Espanya. Està integrat per científics de les Comunitats Autònomes amb
reserves de la biosfera. 

9. La present minuta de conveni va ser aprovada per decret de l’Excm. Sr.
President de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx.

10. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en
compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
P A C T E S
Primer. Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni col·laborar i cooperar, entre les dues Reserves de la
Biosfera, en la programació i execució de projectes conjunts inspirats en el
compliment de la triple funció de les Reserves. A tall d’exemple d’interessos
compartits es pot nomenar: la mobilitat sostenible, la gestió forestal sostenible i la
biomassa de proximitat, les energies renovables, les polítiques de gènere en l’àmbit
rural, l’adaptació i la resiliència vers el canvi global, l’economia social, la gestió dels
residus etc.
Segon. Compromisos de les parts
Coordinar les actuacions de les dues Reserves per tal d’obtenir una major visibilitat
pública i difondre amb eficàcia els principis que inspiren el Programa MaB de la
UNESCO.
Articular una relació estable entre les Reserves de la Biosfera catalanes i el Consell
Científic del Comitè MaB i, especialment, amb el seu representant a Catalunya en el
context de les recomanacions plantejades durant les avaluacions periòdiques i les
revisions desenals i proposar línies de treball conjunt.
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Convidar a la Generalitat de Catalunya a participar de les dinàmiques de treball de les
Reserves de la Biosfera en els àmbits ambientals i socials per tal d’aprofitar el
potencial i les capacitats d’aquest instrument per impulsar actuacions d’economia
verda i circular, i de gestió del patrimoni natural i cultural.
Crear un fòrum municipal per intercanviar experiències (espai d’intercanvi i debat) que
organitzarà un trobada al menys bianual.
Tercer. Comissió de Treball
Es crearà una comissió de treball del present conveni formada per un representant
institucional i un representant tècnic de la Diputació de Girona, de la Diputació de
Barcelona i del COPATE, que es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any.
En funció dels temes a tractar en la comissió de treball, podran també participar en les
reunions altres entitats, si així es requereix per les parts signants del present conveni.
Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com
les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per
aquesta comissió.
Quart. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor un cop sigui formalitzat i signat per les parts
intervinents, essent vigent per a quatre anys, des de la seva signatura. 
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar
perllongar-lo, fins a quatre anys addicionals com a màxim. A aquests efectes,
qualsevol de les parts podrà comunicar a l’altra la seva intenció de prorrogar el
conveni, adoptant un acord exprés, la qual cosa haurà de notificar abans de la data de
venciment del termini de vigència, amb una antelació mínima de tres mesos. L’acord
de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al present
Conveni.
Cinquè. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament  i  s’obliguen
a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de
dades (RGPD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte
del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir
i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13
del RGPD.
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
conveni no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu les parts signants
del conveni no podran accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin dades de caràcter personal de les altres parts sense autorització expressa
de l’òrgan competent d’aquestes.
No obstant, en el cas que el personal vinculat a les parts signant del conveni tingués
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, se’ls exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin
pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat objecte del conveni, fins i tot
després de finalitzar la relació establerta al present conveni, i la immediata
comunicació d’aquesta violació de seguretat a la part afectada.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals les parts
signants del conveni establiran per escrit les obligacions de les parts per donar
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.
Sisè. Modificacions del conveni
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Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de la Diputació de Girona
com del COPATE.
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà
l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent addenda.
Setè. Incompliment del conveni
L’incompliment del present conveni per part de qualsevol de les parts signatàries, pot
donar lloc a la seva resolució.
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article
44 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós - Administrativa.
Vuitè. Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:

a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de
vigència.

b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos

d’avís previ a l’altra part.
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
f) Per qualsevol altra causa admissible en dret.

Novè. Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112 de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable
a l’objecte del conveni.
Desè. Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni.
Girona, ... per la Diputació de Girona,..., assistit pel,... Barcelona, per la Diputació de
Barcelona, ... assistit pel, ... Amposta,... Pel Consorci de polítiques ambientals de les
Terres de l’Ebre,... assistit per la,...

SEGON. DESIGNAR el diputat de Medi Ambient i el cap del Servei de Medi Ambient
com a representant institucional i representant tècnic respectivament de la diputació
de Girona en la Comissió de Treball.

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

QUART. NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona i al Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE).

SISÈ. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.
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22. JG988/000001/2019-PPCMIA; Proposta President CM Isaac Albéniz;
Conservatori de Música: Aprovar els preus públics de la masterclass de
guitarra amb Xuefei Yang: i masterclass de música de cambra amb el Trio
Fortuny

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona engega aquest curs 2018-2019 un
nou format de Masterclass amb artistes de reconegut prestigi internacional.

El propòsit d’aquesta activitat és anar més enllà d’una clàssica masterclass, ampliant
el contacte dels professors convidats amb l’alumnat del centre. Les classes s’obren
també a alumnes externs, amb la finalitat d’enriquir l’activitat i l’aprenentatge dels
nostres alumnes. Els professors convidats oferiran també concerts per els alumnes i
oberts al públic, i aquests participaran també en unes audicions finals com a mostra
del seu treball, amb un premi a la millor interpretació.

La idea d’aquest projecte és anar variant cada any les especialitats que s’ofereixen.
En aquesta primera edició, els protagonistes seran la guitarra i la música de cambra
amb instruments de corda (amb o sense piano). Els professors convidats en aquesta
edició són la prestigiosa guitarrista xinesa Xuefei Yang, en l’actualitat una de les
guitarristes més reconegudes a nivell mundial, i el Trio Fortuny, una de les formacions
de cambra més rellevants del nostre país, formada per tres joves artistes catalans de
gran projecció internacional: Joel Bardolet (violí), Pau Codina (violoncel) i Marc
Heredia (piano).

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

Vist l’informe de costos del preu públic de l’activitat Golden Masterclas emès per el
director acadèmic i la directora de l’organisme autònom, i l’informe de secretaria, la
Junta de Govern, a proposta d’aquesta presidència, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar els següents preus públics:

-Preu Masterclass de guitarra amb Xuefei Yang:
Quota única: 30,00 euros per participant.

-Preu Masterclass de música de cambra amb el Trio Fortuny:
Quota única: 15,00 euros per participant.

Aquests preus públics es regiran per l’establert a l’ordenança reguladora de preus
públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats relatives als
ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona.
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Segon. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector del Conservatori de Música
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

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

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

23. JG988/000017/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa
a Club Esportiu Cerdanya Pirineus, per a les Curses de Trail Running Ultra
Cerdanya (exp. 2019/837)

Subvenció nominativa al Club Esportiu Cerdanya Pirineus, per a les Curses de Trail
Running Ultra Cerdanya (exp. 2019/837)

El Club Esportiu Cerdanya Pirineus, de Prullans, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de les Curses de Trail Running Ultra Cerdanya i s’ha
instruït l'expedient 2019/837.

El Club Esportiu Cerdanya Pirineus té com a objectiu principal l’organització de l’Ultra
Cerdanya.

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 Esportiu Cerdanya Pirineus, de Prullans, 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 10 d’octubre de 2018 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:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2019/837 Club Esportiu Cerdanya
Pirineus

G25803784
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Objecte de la subvenció Naturalesa

8a edició de l’Ultra Cerdanya Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

29.700,00 6.000,00 20,20 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 6.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48127 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 efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i
finalitza el 31 de 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, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 29.700,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

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

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

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

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

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

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

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

Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
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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.

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.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.

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.
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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
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.
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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 al Club Esportiu Cerdanya Pirineus.

24. JG988/000018/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa
a Foment Deportiu Cassanenc, per a l'activitat anual de bàsquet, hoquei
patins i patinatge, temporada 2018-2019 (exp. 2019/1675)



98
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Subvenció nominativa al Foment Deportiu Cassanenc, per a l’activitat anual de
bàsquet, hoquei patins i patinatge, temporada 2018-2019 (exp. 2019/1675)

L’entitat Foment Deportiu Cassanenc, de Cassà de la Selva, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament de l’activitat anual de bàsquet, hoquei patins
i patinatge, temporada 2018-2019 i s’ha instruït l'expedient 2019/1675.

L’entitat Foment Deportiu Cassanenc té com a objectiu principal el foment de l’esport
en les seves seccions de bàsquet, hoquei patins i patinatge.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  atorgui
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 de Foment Deportiu Cassanenc, de Cassà de la Selva, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 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:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2019/1675 Foment Deportiu
Cassanenc

G17227406

Objecte de la subvenció Naturalesa

Activitat anual de bàsquet, hoquei patins i patinatge,
temporada 2018-2019

Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

156.210,00 6.000,00 3,84 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 6.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48123 del pressupost de la Diputació de Girona de
2019.
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Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el 15 de setembre de
2018 i finalitza el 14 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, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 156.210,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

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

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

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

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

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

Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
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a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

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

El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



103
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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 Foment Deportiu Cassanenc.

25. JG988/000019/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa
a Octagon Esedos SL, per la Catalunya Bike Race 2019 (exp. 2019/1821)

Subvenció nominativa a Octagon Esedos SL, per la Catalunya Bike Race 2019 (exp.
2019/1821)

L’empresa Octagon Esedos SL, de Sant Sadurní d’Anoia, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la Catalunya Bike Race 2019 i s’ha instruït
l'expedient 2019/1821

L’empresa Octagon Esedos SL té com a objectiu principal el foment de la pràctica
esportiva i també l’organització d’esdeveniments esportius puntuals i extraordinaris.

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 d’Octagon Esedos SL, de Cassà de la Selva, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
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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 10 d’octubre de 2018 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:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2019/1821 Octagon Esedos SL B59810812

Objecte de la subvenció Naturalesa

Catalunya Bike Race 2019 Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

56.000,00 30.000,00 53,57 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 30.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/47002 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 efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i
finalitza el 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, 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
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Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 56.000,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

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

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al 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 quantitat justificada
el percentatge de finançament.

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

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
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retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.

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

Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, 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.

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.
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c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. JG988/000020/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa
a Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), per les activitats
esportives, temporada 2018-2019 (exp. 2019/1827)

L’entitat Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), de Girona, en data 20 de febrer
de 2019, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de les activitats
esportives, temporada 2018-2019 i s’ha instruït l'expedient 2019/1827

L’entitat Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) té com a objectiu principal
promocionar l’esport i la cultura mitjançant un total de 21 seccions esportives i un total
aproximat d’uns 2.300 usuaris que participen activament a la vida diària d’aquestes
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 una
subvenció nominativa 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 Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), 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; 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 10 d’octubre de 2018 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:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2019/1827 Grup Excursionista i G17074600
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Esportiu Gironí (GEiEG)

Objecte de la subvenció Naturalesa

Activitats esportives, temporada 2018-2019 Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

132.390,35 60.000,00 45,32 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 60.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48108 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 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 d’octubre de 2018 i
finalitza el 30 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, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 132.390,35 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
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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
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).
f) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de
comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes,
dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi,
mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat
l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el
pagament. L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els
fets comprovats i les conclusions obtingudes

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 quantitat justificada
el percentatge de finançament.

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

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
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qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.

Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, 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.

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 al Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG).
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27. JG988/000022/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa
al Consell Esportiu de la Selva, per al Circuit Gironí de Cros (exp.
2019/1914)

El Consell Esportiu de la Selva, de Santa Coloma de Farners, en data 25 de febrer de
2019, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Circuit Gironí de
Cros i s’ha instruït l'expedient 2019/1914

El Consell Esportiu de la Selva té com a objectiu principal el foment, l’organització i la
promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins de la comarca.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  atorgui una
subvenció nominativa 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 Consell Esportiu de la Selva, de Santa Coloma de
Farners, 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 10 d’octubre de 2018 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:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2019/1914 Consell Esportiu de la
Selva

G17091653

Objecte de la subvenció Naturalesa

Circuit Gironí de Cros Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

30.000,00 15.000,00 50,00 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48119 del pressupost de la Diputació de Girona de
2019.
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Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2018 i
finalitza el 31 de març 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 31 d’octubre de 2019,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 30.000,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer
d’aquest acord.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels 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).
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Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

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

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

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

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

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

Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, 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.
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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.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.

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.
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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
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.



120
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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 al Consell Esportiu de la Selva.

28. JG988/000023/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa
a Club Natació Olot, per a les activitats esportives anuals (exp. 2019/1916)

L’entitat Club Natació Olot, d’Olot, en data 25 de febrer de 2019, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament de les activitats esportives anuals i s’ha
instruït l'expedient 2019/1916

L’entitat Club Natació Olot té com a objectiu principal el foment de l’esport en les
diverses seccions esportives del club.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  atorgui una
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subvenció nominativa 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 Natació Olot, d’Olot, 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 10 d’octubre de 2018 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:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2019/1916 Club Natació Olot G17067398

Objecte de la subvenció Naturalesa

Activitats esportives anuals Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

98.552,14 15.000,00 15,22 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48110 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 efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2018 i
finalitza el 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, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 95.552,14 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

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

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al 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 quantitat justificada
el percentatge de finançament.

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

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

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

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

Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divuitè.
Notificar aquest acord al Club Natació Olot.

29. JG988/000024/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concedir una subvenció nominativa
a Club BTT Fornells de la Selva, per la Tramun MTB UCI Marathon Wolrd
Series Girona (exp. 2019/1823)

L’entitat Club BTT Fornells de la Selva, de Fornells de la Selva, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament de la Tramun MTB UCI Marathon Wolrd
Series Girona i s’ha instruït l'expedient 2019/1823

L’entitat Club BTT Fornells de la Selva té com a objectiu principal la promoció del BTT
a través de la seva escola de ciclisme, l’equip de competició i l’organització de la
Tramun.

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

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 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:
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Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2019/1823 Club BTT Fornells de la
Selva

G17702663

Objecte de la subvenció Naturalesa

La Tramun MTB UCI Marathon Wolrd Series Girona Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

45.000,00 10.000,00 22,22 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48128 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 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 d’abril de 2019 i
finalitza el 31 de desembre 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 15 de desembre de 2015,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 45.000,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
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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
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).

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 quantitat justificada
el percentatge de finançament.

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

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

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

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

Vuitè. Pagament
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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.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Notificar aquest acord al Club BTT Fornells de la Selva.

30. Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la
Presidència i aprovada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, es passen a tractar els assumptes següents:

30.1. JG988/000016/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Esmena d'error
material observat en l'acord de la Junta de Govern del dia 22 de gener de
2019, d'aprovació de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/263)

Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 22 de gener de 2019, d’aprovació de la
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019, s’hi observa un
error material en l’aplicació pressupostària del Fons de subvencions per a inversions
Assistència i Cooperació als Municipis, en el sentit d’on hi diu 400/9420/76210, hi ha
de dir 400/9420/76201. L’error s’aprecia en el punt primer, apartat 2 de la
convocatòria i el punt segon, d’autorització de la despesa de la convocatòria.

Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió
Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Modificar el quadre de les aplicacions pressupostàries del punt primer de
l’acord de Junta de Govern del dia 22 de gener de 2019 d’aprovació de la
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019, el qual queda
redactat de la manera següent:

Aplicació pressupostària 2019 import

400/9420/46201 Fons de subvencions per a despeses corrents Assist. I
Coop. Mun.(inclou camins)

7.881.940,00

400/9420/76201 Fons de subvencions per a inversions Assist. I Coop. Mun. 1.784.792,29
500/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 2.925.000,00
510/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves tecnologies 369.469,85

Total 2019 12.961.202,14
Aplicació pressupostària 2020

400/9420/76201 Fons de subvencions per a inversions Assist. I Coop. Mun. 7.209.367,71
TOTAL FONS 2019 20.170.569,85

Segon. Modificar el quadre de les aplicacions pressupostàries del punt segon de
l’acord de Junta de Govern del dia 22 de gener de 2019 d’autorització de la despesa
de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019, el qual
queda redactat de la manera següent:
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Aplicació pressupostària 2019 import

400/9420/46201 Fons de subvencions per a despeses corrents Assist. I
Coop. Mun.(inclou camins)

7.881.940,00

400/9420/76201 Fons de subvencions per a inversions Assist. I Coop. Mun. 1.784.792,29
500/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 2.925.000,00
510/4910/76200 Programa ajuts a Aj. Noves tecnologies 369.469,85

Total 2019 12.961.202,14
Aplicació pressupostària 2020

400/9420/76201 Fons de subvencions per a inversions Assist. I Coop. Mun. 7.209.367,71
TOTAL FONS 2019 20.170.569,85

30.2. JG988/000004/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar concessió subvencions per
elaborar documents de planificació sectorial i plans d'actuació de
desenvolupament local. Anualitat 2019 (exp. 8189/2019)

Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona de 18 de setembre de 2018 i publicat en
el BOP núm. 188, de 28 de setembre de 2018, que aprova les bases reguladores de
subvencions per a l’elaboració de documents de planificació sectorial i plans
d’actuació de desenvolupament local i la convocatòria corresponent a l’exercici 2019
(BOP núm. 218, de 14 de novembre  de 2018).

Vist l’informe previ tècnic a la Comissió Qualificadora en data 15 de març de 2019.

Vist l’acta de la Comissió Qualificadora reunida el passat 19 de març de 2019, d’acord
amb el que preveu l’article 8 de les bases esmentades.

Vist l’informe de la cap del servei de Promoció Econòmica en data 20 de març de
2019.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda:

Primer- Redistribuir l’import de la convocatòria per a l’elaboració de documents de
planificació en l’àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis,
promoció i plans d’acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a
la XSLPE, anualitat 2019, de l’import total de 165.000,00 €, d’acord amb el detall
següent:

Aplicació
pressupostària Descripció Crèdit inicial Crèdit final Diferència

220 4300 46209
Ajuts a ajuntaments
Diagnosis i estudis promoció
econòmica

75.000,00 € 132.629,45 € +57.629,45 €

220 4300 46503 Ajuts a c. Comarcals
Diagnosis i estudis promoció

50.000,00 € 0 -50.000 €
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econòmica

220 4300 46764 Ajuts a consorcis Diagnosis i
estudis promoció econòmica 20.000,00 € 20.000 € 0

220 4300 46302
Ajuts a mancomunitats
Diagnosis i estudis promoció
econòmica

10.000,00 € 2.370,55 € -7.629,45 €

220 4300 46292
Ajuts a societats municipals

per a diagnosis i estudis
promoció econòmica

10.000,00 € 10.000 € 0

165.000,00 € 165.000 € 0

Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria:

A p l i c a c i ó
pressupostària

Reajustament

220 4300 46209 (augmentar +57.629.45 €)
220 4300 46503 (disminuir -50.000 €)
220 4300 46302 (disminuir -7.629,45 €)

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne un esment exprés al BOPG.

Quart. Concedir a les següents entitats les subvencions que es detallen a continuació,
d‘acord amb la despesa considerada elegible i per rigorós ordre de puntuació, fins a
l’exhauriment de la dotació pressupostària de la convocatòria.

Entitat EXP. Projecte Punts Pressupost Atorgat %

AJUNTAMENT
DE CELRÀ

881 Pla actuació foment de l'economia social i
solidaria al ter-Gavarres 80

14.666,00 € 10.999,50 €
75,00%

AJUNTAMENT
DE LA BISBAL
D'EMPORDÀ

957 PSECU- Pla sectorial d'enfortiment
comercial urbà

80

15.000,00 € 11.000,00 €

73,33%
AJUNTAMENT
D'ARBÚCIES

884 Pla d'acció de millora de les zones
d'activitat econòmica d'arbúcies

75

18.548,98 € 11.000,00 €

59,30%
AJUNTAMENT
DE CALDES DE
MALAVELLA

888 Pla d'acció del patrimoni com a
dinamitzador econòmic i comercial de
Caldes de Malavella 75

13.416,48 € 10.062,36 €

75,00%
AJUNTAMENT
DE SARRIÀ DE
TER

893 Pla d'acció per a la dinamització de les
àrees d'activitat econòmica de Sarrià de
Ter 75

18.000,00 € 11.000,00 €

61,11%
AJUNTAMENT
DE SALT

941 Pla d'actuació del sector de les cures del
municipi de Salt 75

10.799,25 € 8.099,43 €
75,00%

AJUNTAMENT
BLANES

944 Mesures d'enfortiment del comerç urbà de
Blanes-Pla estratègic sectorial en àmbit
comerç 75

14.500,00 € 10.875,00 €

75,00%
AJUNTAMENT
D E
LLAGOSTERA

879 Pla de mesures d'enfortiment del comerç
urbà de Llagostera

70

18.029,00 € 11.000,00 €

61,01%
AJUNTAMENT
DE SANT
HILARI SACALM

890 Estudi diagnosi necessitats de l'aigua en el
sector industrial

70

21.175,00 € 11.000,00 €

51,95%
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AJUNTAMENT
DE BANYOLES

895 Pla de millora i dinamització dels PAE de
Banyoles i Pla de l'estany

70

22.965,80 € 4.593,16 €

20,00%
AJUNTAMENT
DE LLORET DE
MAR

954 Estudi d'un projecte de viabilitat del mercat
municipal

70

18.150,00 € 11.000,00 €

60,61%
AJUNTAMENT
DE SANT JOAN
DE LES
ABADESSES

956 Recuperació del passat miner

60

15.000,00 € 11.000,00 €

73,33%
AJUNTAMENT
DE RIPOLL

976 Captació start-up i acompanyament a la
innovació territorial

60

14.700,00 € 11.000,00 €

74,83%
 TOTAL 132.629,45€

Cinquè. Disposar la despesa total, de 132.629,45 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2018 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit

220 4300 46209 132.629.45 €

Sisè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent:

A p l i c a c i ó
pressupostària

Crèdit consignat
final

Import concedit Diferència

220 4300 46764 20.000 € 0 -20.000 €

220 4300 46302 2.370,55 € 0 -2.370,55 €

220 4300 46292 10.000 € 0 -10.000 €

TOTAL -32.370.55€

Setè. Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la convocatòria.

30.3. JG988/000016/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Proposta de concessió de
subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades
als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 2019
(exp. 2018/ 8198)

Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (XSLPE), aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la
sessió de 18 de setembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) 128, de 28 de setembre de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 30 d’octubre de 2018,
publicada al BOPG 2018, de 14 de novembre de 2018.
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Vistos els informes de l’òrgan instructor, i de la Comissió Avaluadora, de 5 de març de
2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Vist que s'havia efectuat una previsió de presentació de sol·licituds diferent entre les
partides disponibles.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a projectes i
accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis
Locals de Promoció Econòmica 2019, d’import total 277.000,00 €, d’acord amb el
detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits
inicials

Crèdits finals Diferència

220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE
Promoció Econòmica - DIPLAB

219.000,00 € 215.512,80 € - 3.487,20 €

220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres
XSLPE Promoció Econòmica

4.000,00 € 7.200,00 € + 3.200,00
€

220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals
membres XSLPE Promoció Econòmica - DIPLAB

27.000,00 € 27.287,20 € + 287,20 €

220/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE
Promoció Econòmica - DIPLAB

21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 €

220/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE
Promoció Econòmica - DIPLAB

6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €

Total 277.000,00 € 277.000,00 € 0,00 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament
220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE Promoció Econòmica -
DIPLAB

Reduir: 3.487,20 €

220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE Promoció
Econòmica

Afegir: 3.200,00 €

220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE Promoció
Econòmica - DIPLAB

Afegir: 287,20 €

TOTAL 0.00 €

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

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

220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE Promoció Econòmica - DIPLAB

Exp. CIF Nom del
beneficiari

Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

930 P1700068H Agència de
Desenvolupame
nt Econòmic i

D i n a m i t z a c i ó
c o m e r c i a l
contractació tècnic

14.400,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
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Turístic de
l'Escala (ADET)

en comerç

809 P1700900B
A j u n t a m e n t
d'Arbúcies

Orientació laboral i
intermediació 4.300,00 € 4.000,00 € 3.440,00 €

883 P1701600G
Ajuntament de
Banyoles

Dinamització del
mercat setmanal i el
comerç de la ciutat
de Banyoles

8.750,00 €
4.000,00 € 4.000,00 €

914 P1701400B
Ajuntament de
Begur

Accions de l'àrea de
p r o m o c i ó
econòmica 5.200,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

826 P1702200E
Ajuntament de
Besalú

Projecte incorpora't
2 classes de català
per nouvinguts 6.975,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

979 P1702600F
Ajuntament de
Blanes

Millora de les
c o m p e t è n c i e s
professionals per
l'ocupabilitat i la
c o n s o l i d a c i ó
empresarial 6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

910 P1703700C

Ajuntament de
Caldes de
Malavella

Cursos de formació
o c u p a c i o n a l :
Elabora't 1r
semestre 2019 6.482,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

637 P1703800A

Ajuntament de
Calonge i Sant
Antoni

Programes en
àmbits d'empresa,
ocupació i comerç 8.500,00 € 6.000,00 € 5.000,00 €

878 P1704000G
Ajuntament de
Campdevànol

Campanyes de
promoció del
p r o d u c t e
agroalimentari de
Campdevànol 6.800,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

304 P1704900H

Ajuntament de
Cassà de la
Selva

Servei de formació
educativa en
alfabetització en
català i
alfabetització digital 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

986 P1705200B

Ajuntament de
C a s t e l l ó
d'Empúries

Agenda formativa
2019 febrer - juny 11.129,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

501 P1705400H
Ajuntament de
Celrà

Tallers orientació
laboral + tallers
millora ocupacional 7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

896 P1707200J
Ajuntament de
Figueres

Curs de Francès
d'Atenció al Client
Nivell A2 i
Assessorament a
emprenedors. 6.927,40 € 5.000,00 € 5.000,00 €

886 P1708500B
Ajuntament de
Girona

I.Tallers d'innovació
emprenedora -
II.Bossa d'hores
d 'assessorament
especialitzat 6.625,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

793 P1702500H

Ajuntament de
la Bisbal
d'Empordà

Impuls de la marca
Ceràmica de la
Bisbal i millora
imatge dels eixos
comercials 5.193,32 € 4.000,00 € 4.000,00 €

904 P1701700E
Ajuntament de
la Vall d'en Bas

Promoció Bas de
Màgia i Cal Monjo 6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

469 P1709600I
Ajuntament de
Llagostera

F o r m a c i ó
Ocupacional i
emprenedoria 5.400,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

564 P1709900C Ajuntament de
Llança

Dinamització del
comerç (activitats
primavera i tardor).

4.200,00 € 3.360,00 € 3.360,00 €
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Cursos de formació

972 P1710200E
Ajuntament de
Lloret de Mar

Oferta formativa
SOM 5.740,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

658 P1712500F
Ajuntament de
Palamós

Programa formatiu
d'innovació "Crea i
Emprèn" adreçat a
emprenedors/es i
empreses locals 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

784 P1713200B
Ajuntament de
Pals

Cursos i tallers
adreçats al sector
turístic, comercial i
de serveis de la vila 4.740,00 € 4.000,00 € 3.792,00 €

897 P1715000D
Ajuntament de
Puigcerdà

Cicle de formació
o c u p a c i o n a l
"forma't" 3.040,00 € 2.432,00 € 2.432,00 €

970 P1715400F
Ajuntament de
Ribes de Freser

Impuls del comerç
local 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

301 P1715500C
Ajuntament de
Riells i Viabrea

La Formació,
passaport per a
l'ocupació 7.943,04 € 4.000,00 € 4.000,00 €

929 P1715600A
Ajuntament de
Ripoll

Projectes i accions
de promoció
econòmica entitats
adherides a la
X S L P E
convocatòria2019 16.650,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

786 P1715900E

Ajuntament de
Riudellots de la
Selva

Accions de
p r o m o c i ó
econòmica a
Riudellots de la
Selva 6.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

803 P1716100A
Ajuntament de
Roses

Cursos de francès i
anglès inicial
d'atenció al públic 7.080,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

983 P1716400E
Ajuntament de
Salt

Foment de l'activitat
emprenedora i
empresarial 30.894,04 € 6.000,00 € 6.000,00 €

919 P1717000B

Ajuntament de
Sant Feliu de
Guíxols

Ajuts a ajuntaments
xarxa XSLPE
P r o m o c i ó
Econòmica 13.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

882 P1717100J

Ajuntament de
Sant Feliu de
Pallerols

Sant Feliu de
Pallerols, cultura i
tradició 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

470 P1717300F
Ajuntament de
Sant Gregori

Servei Llémena
Activa: formació i
orientació laboral 6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

892 P1717900C

Ajuntament de
Sant Julià de
Ramis

Accions de l'àrea de
p r o m o c i ó
econòmica de Sant
Julià de Ramis 12.095,45 € 4.000,00 € 4.000,00 €

787 P1719200F

Ajuntament de
Santa Cristina
d'Aro

Guia de serveis i
C a m p a n y e s
comercials 6.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

790 P1719800C
Ajuntament de
Sarrià de Ter

Xarxa de Serveis
Locals de Promoció
Econòmica 7.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

889 P1721500E
Ajuntament de
Tossa de Mar

Campanya de
sensibilització del
comerç local 4.053,50 € 3.242,80 € 3.242,80 €

782 P1722700J
Ajuntament de
Vidreres

Pla de formació i
o r i e n t a c i ó
ocupacional "aula
activa" de Vidreres
(5a edició) 6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
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907 P1722900F
Ajuntament de
Vilablareix

Posa't en marxa
8.675,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

563 P1723500C
Ajuntament de
Vilafant

Formació laboral
Vilafant 2018-19 2.730,00 € 2.180,00 € 2.180,00 €

899 P1708900D
A j u n t a m e n t
d'Hostalric

Cens de locals
comercials 4.000,00 € 3.200,00 € 3.200,00 €

969 P1700054H

Institut de
P r o m o c i ó
Econòmica de
Palafrugell

Projecte de
senyalització de
Polígons Industrials
de Palafrugell 10.890,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

TOTAL 175.646,80
€

220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE Promoció Econòmica

Exp. CIF Nom del
beneficiari

Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

973 P1700022E Mancomuni ta t
de la vall de
Camprodon

Punt de trobada:
empreses de
serveis, productors
locals, comerç de
proximitat i turisme
familiar.

4.000,00 € 3.200,00 € 3.200,00 €

163 P1700076A Mancomuni ta t
de la Vall de
Llémena

Accions de
d i n a m i t z a c i ó
econòmica a la Vall
de Llémena

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

TOTAL 7.200,00 €

220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE Promoció Econòmica -
DIPLAB

Exp. CIF Nom del
beneficiari

Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

808 P1700016G C o n s e l l
Comarcal de La
Cerdanya

Formació i accions
d'emprenedoria

6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

813 P6700002F C o n s e l l
Comarcal de la
Selva

Suport a la creació i
c o n s o l i d a c i ó
d'empreses

7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

891 P6700008C C o n s e l l
Comarcal de
l'Alt Empordà

Ocupació majors 45
/ Pla estratègic /
P r e m i s
emprenedors

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

894 P6700009A C o n s e l l
Comarcal del
Baix Empordà

C O M P A R T I M
( A c t u a c i o n s
dinamitzadores  per
afavorir la
concertació en el
desenvolupament

6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

880 P6700003D C o n s e l l
Comarcal del
Gironès

Formació al gironès 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

812 P6700010I C o n s e l l
Comarcal del
Pla de l'Estany

Benvinguts a Pagès
(Pla de l'Estany)

4.109,00 € 3.287,20 € 3.287,20 €

TOTAL 27.287,20 €



140
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

220/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE Promoció Econòmica - DIPLAB

Exp. CIF Nom del
beneficiari

Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

810 P1700070D Agència de
desenvolupame
nt del Ripollès

Promociona’t. Servei
d ’ o r i e n t a c i ó ,
formació i inserció
laboral del Ripollès

68.032,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €

927 P1700098E Dinàmig -
A g è n c i a
d'innovació i
d e s e n v o l u p .
Garrotxa

O r g a n i t z a c i ó
S e t m a n a
Emprenedoria

10.223,71 € 8.000,00 € 8.000,00 €

TOTAL 17.000,00 €

220/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE Promoció Econòmica - DIPLAB

Exp. CIF Nom del
beneficiari

Concepte de la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

806 A55019053
F o r a l l a c
Progres, SAM

Assessorament a
emprenedors i
d i n a m i t z a c i ó
empresarial 7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

TOTAL 6.000,00 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 233.134,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària I m p o r t
concedit

220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE Promoció Econòmica - DIPLAB 175.646,80 €
220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE Promoció Econòmica 7.200,00 €

220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE Promoció Econòmica -
DIPLAB

27.287,20 €

220/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE Promoció Econòmica - DIPLAB 17.000,00 €
220/4300/46290 Ajuts a ens i societats municipals XSLPE Promoció Econòmica -
DIPLAB

6.000,00 €

Total 233.134,00 €

Sisè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.

Setè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària C r è d i t
consignat final

I m p o r t
concedit

Diferència

220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE
Promoció Econòmica - DIPLAB

215.512,80 € 175.646,80
€

-39.866,00 €

220/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE 21.000,00 € 17.000,00 € -4.000,00 €
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Promoció Econòmica - DIPLAB
Total -43.866,00 €

Vuitè. Notificar aquest acord a les entitats que han concorregut a la convocatòria.

30.4. JG988/000018/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar la concessió de
subvencions del programa de suport a projectes singulars de
desenvolupament econòmic corresponent a l'any 2019 (exp. 2018/8197)

Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona de 18 de setembre de 2018 i publicat en
el BOP núm. 188, de 28 de setembre de 2018, que aprova les bases reguladores de
subvencions en el marc del programa “Suport a projectes singulars de
desenvolupament econòmic” i la convocatòria corresponent a l’exercici 2019 (BOP
núm. 218, de 14 de novembre de 2018).

Vist que en les dates 21 de febrer i 14 de març de 2019 s’ha reunit la Comissió
Qualificadora que preveu l’article 8 de les bases esmentades.

Vistos els informes de la Comissió Qualificadora corresponents a la primera i a la
segona fase que consten a l’expedient i vist l’informe proposta de la cap del Servei.

Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de suport a projectes
singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2019, de l’import total de
140.000,00 €, d’acord amb el detall següent:

Aplicació
pressupostària

Descripció Crèdit inicial Crèdit final Diferència

220 4300 46205 Ajuts a ajuntaments adherits a la
XSLPE

65.000,00 € 65.000,00 € 0

220 4300 46502 Ajuts a consells comarcals
adherits a la XSLPE

45.000,00 € 45.000,00 € 0

220 4300 46762 Ajuts a consorcis adherits a la
XSLPE

10.000,00 € 19.500,00 € +9.500

220 4300 46301 Ajuts a mancomunitats adherides
a la XSLPE

10.000,00 € 500,00 € -9.500
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220 4300 46291 Ajuts a societats municipals
membres de la XSLPE

10.000,00 € 10.000,00 € 0

TOTAL 140.000,00 € 140.000,00 0

Segon Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria:

A p l i c a c i ó
pressupostària

Reajustament

220/4300/46301 Reduir 9.500,00
220/4300/46762 Augmentar 9.500,00 €

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne un esment exprés al BOPG.

Quart. Concedir a les següents entitats les subvencions que es detallen a continuació,
d‘acord amb la despesa considerada elegible i per rigorós ordre de puntuació, fins a
l’exhauriment de la dotació pressupostària de la convocatòria.

220 4300 46205 Ajuts a ajuntaments adherits a la XSLPE

Exp Entitat NIF Projecte Punts Pressupost
Import

concedit

992
A j u n t a m e n t
Banyoles P1701600G

Creació web polígons
industrials de Banyoles i el
Pla de l’Estany 63 5.700,00 € 4.275,00 €

975 Ajuntament Girona P1708500B Experiència LabGi 2019 56 16.000,00 €
12.000,00

€

984
A j u n t a m e n t
Arbúcies P1700900B

Creació cooperativa per a
integració laboral per a joves 51 83.729,72 €

20.000,00
€

971

A j u n t a m e n t
Calonge i Sant
Antoni P1703800A

Promoció i captació
emprenedors i empreses del
PAEC de Calonge 50 26.670,00 €

20.000,00
€

220 4300 46502 Ajuts a consells comarcals adherits a la XSLPE

Exp Entitat NIF Projecte Punts Pressupost
Import

concedit

872
Consell Comarcal
de la Selva P6700002F

Creació i dinamització de
microxarxes de serveis i
comerç local 55 9.500,00 € 7.125,00 €

220 4300 46762 Ajuts a consorcis adherits a la XSLPE

Exp Entitat NIF Projecte Punts Pressupost
Import

concedit

980

A g è n c i a
desenvolupament
del Ripollès P1700070D Creació FAB LAB 58,5 26.000,00 €

19.500,00
€

Cinquè. Disposar la despesa total, de 82.900 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona:
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Aplicació pressupostària Import concedit
220 4300 46205 56.275,00 €
220 4300 46502 7.125,00 €
220 4300 46762 19.500,00€

TOTAL 82.900,00 €

Sisè. Desestimar les peticions de les entitats següents, perquè no han arribat al mínim
de puntuació (35 punts).

Exp. Entitat NIF Projecte Puntuació

873 Ajuntament de Llagostera P1709600I
Sistema informació geogràfica d’empreses i
locals buits 28

948
Consell Comarcal de l’Alt
Empordà P6700008C

Millora competitivitat empreses polígons
industrial comarca de l’Alt Empordà 28

980
Agència Desenvolupament
del Ripollès P1700068H L’Escala is Salty 19

967 Ajuntament Lloret de Mar P1710200E Iniciativa Comerç Urbà Lloret 14,5

Setè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria, d’acord amb el detall següent:

A p l i c a c i ó
pressupostària

Crèdit inicial Import concedit Diferència

220 4300 46205 65.000,00 € 56.275,00 € 8.725,00 €

220 4300 46502 45.000,00 € 7.125,00 € 37.875,00 €

220 4300 46301 500,00 € 0 € 500,00 €

220 4300 46291 10.000,00 € 0 € 10.000,00 €

Total 57.100,00 €

Vuitè. Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la
convocatòria.

30.5. JG988/000019/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovació atorgament
subvencions per associacions, federacions i entitats sense ànim de lucre a
projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de
proximitat, any 2019 (exp. 2018/8196)

Vistes les bases reguladores de les subvencions per a projectes i actuacions de
promoció i dinamització del comerç de proximitat, aprovades pel Ple de la Diputació
de Girona en sessió de 18 de setembre de 2018, publicades al BOP núm. 188, de 14
de novembre de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de 30 d’octubre de 2018 i
publicada al BOP núm. 218, de 14 de novembre de 2018.
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Vist l’informe de la Comissió Qualificadora de data 14 de març de 2019 en el qual es
concreta el resultat de l’avaluació efectuada i vist l’informe proposta de la cap de
Servei.

Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda:

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

Exp NIF Entitat Concepte Punts Presspost % I m p o r t
concedit

845 G17672593
Associació de
comerciants de Santa
Coloma de Farners

Joc de taula de
comerç, turisme i
cultura

145 4.200 60% 2.500

846 G17494618
Associació de comerç i
turisme de Sant Hilari
Sacalm

Joc de taula de
comerç, turisme i
cultura

145 4.200 60% 2.500

842 G17748591 Associació comerç
Arbúcies

Joc de taula de
comerç, turisme i
cultura

145 4.200 60% 2.500

861 G17601543 Comerç Figueres
Associació Viu Figueres Carrer 140 5.000 50% 2.500

830 G17580218 Unió de botiguers i
comerciants de Breda

Joc de taula de
comerç, turisme i
cultura

140 4.200 60% 2.500

847 G17805284
Associació de
comerciants i
empresaris de Sils

Joc de taula de
comerç, turisme i
cultura

140 3.100 60% 1.860

848 G17822966

Associació de
comerciants i
empreses de serveis
de Vidreres

Joc de taula de
comerç, turisme i
cultura

140 4.200 60% 2.500

839 G17819897 Associació de comerç i
serveis de Caldes

Joc de taula de
comerç, turisme i
cultura

140 4.200 60% 2.500

953 G17819236 Associació de
comerciants de Celrà Celrà al plat 120 3.150 52% 1.650

950 G17447129 Unió de Botiguers de
Tossa de Mar

Tossa Indiana (Fira
Indians) 115 4.000 60% 2.400

912 G17114034 Unió de botiguers de
Cassà

Cassà es
destapa-Suro Street
Fashion

115 4.000 60% 2.400

850 G17734377 Federació de comerç
de la Selva

L a
rebotiga-comerços
singulars

115 4.170 60% 2.500

860 G17693219
Unió de Botiguers de
Llagostera

Botigues pròximes,
Llagostera autèntica 115 5.250 34% 1.800

665 G17812918

Associació per al
foment empresarial del
comerç i turisme de
Palamós

Palamós Dolce VIta 115 5.000 50% 2.500

864 G17052473
Associació empresaris
de Castell, Platja d'Aro
i S'Agaró

Platja d’Aro in Love 110 8.000 31% 2.500

853 G17849696 Associació de
comerciants Sant
Gregori-Vall de

Campanyes de
d i n a m i t z a c i ó
comercial a Sant

110 3.700 46% 1.720
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Llémena Gregori

946 G17714486
Associació de
comerciants i
empresaris d'Hostalric

Festa del comerç 90 4.500 56% 2.500

855 G17166465
Associació de
comerciants de Sarrià
de Ter

Dinamització i
r e a c t i v a c i ó
comercial

90 3.930 51% 2.004

856 G17404534 Associació de
comerciants de Llançà

Comerç Llançà
regala proximitat
amb Empordacard

90 2.000 50% 1.000

968 V17541251 Girona Centre Eix
Comercial Targeta de la sort 80 4.500 56% 2.500

863 G55023436
Associació de
botiguers i comerciants
de Campdevànol

Tallers de
Digitalització i Eines
de Màrqueting
Digital

80 3.560 60% 2.136

865 G17543711 Estació nàutica
l'Estartit-Illes Medes

L'Estartit Rainbow
Weekend 2019 70 1.700 60% 1.020

Segon. Disposar la despesa total de 47.990,00 € amb el següent càrrec a l’aplicació
pressupostària del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit

220/4300/48106 Ajuts entitats no lucratives Campanya Comerç de Proximitat
Promoció Econòmica

47.990,00 €

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

EXP NIF ENTITAT MOTIU

977 G17241480 Unió de Botiguers i Empresaris
Turístics de l’Escala (UBET)

La petició té caràcter general. No és
subvencionable d’acord amb el punt 6 de les bases
reguladores

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

Cinquè. En el cas que en el termini d’un mes no s’hagin presentat al·legacions,
anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per l’import de 2.510,00€

Aplicació pressupostària Crèdit inicial Import concedit Sobrant

220/4300/48106 Ajuts entitats no lucratives Campanya
Comerç de Proximitat Promoció Econòmica

50.500,00 € 47.990,00 € 2.510,00 €

Sisè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als
quals se’ls ha desestimat la sol·licitud.
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31. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.35 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El president El secretari general

Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas
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