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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 991 

  
 
 
 

Número:991   
Caràcter: Ordinària 
Data: 7 de maig de 2019 
Hora d’inici: 10:45 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/4848 
 
Hi assisteixen 
 
  
Sra. M. Àngels Planas i Crous Presidenta accidental 
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 Turon i Serra Vicesecretari 
Sr. Ernest Ruiz García Viceinterventor  
 
Han excusat la seva absència 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 1r 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 2n 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 

d’abril de 2019 
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 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 2 

 
 
3. JG991/000115/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 

CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Associació 
Musical Escamplillem per al finançament del Festival de cultura popular i 
tradicional de Girona " Undàrius" (exp. 2019/4355) 

4. JG991/000117/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Monuments (018): Aprovació línia de subvencions per a al restauració 
d'immobles de valor patrimonial (exp. 2018/9337) 

5. JG991/000118/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament 
del Festival Portalblau (exp. 2019/4353) 

6. JG991/000119/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Multi-Art 
Produccions, S.L. per al finançament del festival de Black Music, que tindrà lloc 
a Girona (exp. 2019/4188) 

7. JG991/000120/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Proposta de resolució de la convocatòria 
de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2019 (exp. 
2018/9287). 

8. JG991/000121/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Lluèrnia 
Associació Cultural per al finançament de Lluèrnia Festival del Foc i de la Llum 
(exp. 2019/4191) 

9. JG991/000122/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la Fundació 
Castell de Peralada per al finançament de la XXXIII edició del Festival 
Internacional Castell de Peralada (exp. 2019/4180) 

10. JG991/000123/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Joventuts 
Musicals de Torroella de Montgrí per al finançament del programa de concerts 
de Joventuts Musicals de Torroella (exp. 2019/4398) 

11. JG991/000124/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Associació 
Cultural Cinètica+ per al finançament del Festival Tempo sota les Estrelles (exp. 
2019/4181) 

12. JG991/000125/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de 
Palamós per al finançament del Festival RUMB(A) Palamós (2019/4550) 

13. JG991/000127/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Resolució convocatòria de subvencions 
per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques 
gironines, anualitat 2019 (exp. 2019/1064) 

14. JG991/000020/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Redistribuir i concedir als 
ens locals relacionats les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, per l'any 2019 (exp. 2019/263) 

15. JG991/000022/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
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l'Ajuntament de Aiguaviva, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2018 (exp. 2018/210) 

16. JG991/000019/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovar la concessió d'una subvenció extraordinària al 
Consorci de Les Gavarres (exp. 2019/3594) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
17. JG991/000011/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per 
Xavier Rubau Trayter, en representació de AMCP (exp. 2018/9486) 

 
Assumptes procedents de les comissions informatives – competències delegades del 
Ple 
 
18. JG991/000052/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada per compte 
propi al Sr. Marc Soca Brihuega (exp. 2019/4766) 
 

19. JG991/000053/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Recursos Humans (012): Autortizar l'exercici d'una activitat privada per compte 
propi a la Sra. Irene Llusent Guillamet (exp. 2019/4767) 

 
20. Proposicions urgents 
 
21. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

30 d’abril de 2019 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 d’abril 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. JG991/000115/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
l'Associació Musical Escamplillem per al finançament del Festival de 
cultura popular i tradicional de Girona " Undàrius" (exp. 2019/4355) 

 
L’Associació Musical Escampillem, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del Festival de cultura popular i tradicional de Girona, “Undàrius”, que es 
celebrarà a Girona l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/4355).  
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El Festival “Undàrius”, és el festival de cultura popular i tradicional de Girona que es 
va començar a desenvolupar el 2002, dins la Universitat Catalana d’Estiu. 
L’Associació Escampillem enguany, volen consolidar el festival dins la programació 
de la ciutat i seguint el projecte cultural marcat, fan encara un salt més en la 
pluridisciplinarietat amb la incorporació de més registres nous de la cultura popular.  
 
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. 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 Musical Escampillem, 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 Musical Escampillem, per al  
finançament del Festival de cultura popular i tradicional de Girona, “Undàrius”, l’any 
2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/4355 Associació Musical 
Escampillem 

G17544735 Festival de 
cultura 
popular i 
tradicional de 
Girona, 
“Undàrius”, 
que es 
celebrarà a 
Girona 

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

40.000,00€ 40.000,00 € 12.500,00 € 31,25 %  40.000,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DOTZE MIL CINC-CENTS 
EUROS, (12.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48135 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’Associació Musical Escampillem, accepta la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 12.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 31,25 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
 ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 40.000,00€ corresponents a 
l’import de les despeses de que consten en el pressupost de la sol·licitud de 
subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de 
la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
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de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Associació Musical Escampillem, 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. 
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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 Musical Escampillem, 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 Musical Escampillem, 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.    

mailto:secretaria@ddgi.cat
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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 
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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 Musical Escampillem. 
 
 
4. JG991/000117/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Monuments (018): Aprovació línia de subvencions 
per a al restauració d'immobles de valor patrimonial (exp. 2018/9337) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i 
particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d'immobles 
d'interès patrimonial de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la 
Diputació de Girona per a l'anualitat 2019, aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió del 27 de novembre de 2018; i publicades al BOP número 238, del 
13 de desembre de 2018. 
 
Vista la convocatòria pública per a la concessió de subvencions del centre gestor 
Servei de Monuments de la Diputació de Girona per a l’anualitat de 2019, aprovada 
per la Junta de Govern de la Diputació, en la sessió ordinària del 22 de gener de 
2019, publicada al BOPG número 23, del 1 de febrer de 2019. 
 
Vist que es fa necessari redistribuir els crèdits previstos inicialment entre les 
aplicacions pressupostàries de la convocatòria per tal d’adequar-los a la naturalesa 
jurídica de les entitats que han sol·licitat la subvenció i poden ser-ne beneficiàries. 
 
Vista la proposta de resolució de la Junta Qualificadora per a les subvencions als ens 
locals, entitats i particulars per a la restauració i conservació d’immobles d’interès 
patrimonial, corresponents a l’anualitat de 2019 i l’informe del cap de Monuments, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Cultura, Educació, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2019, d’un total de 1.250.000,00 
euros, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació Pressupostària Crèdits 
inicials  

Crèdits 
redistribuïts  

Diferència  

505/3360/76200 1.250.000,00 € 1.027.000,00 € -223.000,00 € 

505/3360/78101 0,00 € 195.100,00 € 195.100,00 € 
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505/3360/76500 0,00 € 27.900,00 € 27.900,00 € 

505/3360/76760 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 1.250.000,00 € 1.250.000,00 €  

 

SEGON. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria un cop redistribuït el crèdit: 
 

Aplicació Pressupostària Reajustament 

505/3360/76200 -223.000,00 € 

505/3360/78101 195.100,00 € 

505/3360/76500 27.900,00 € 

505/3360/76760 0,00 € 

 
TERCER. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació, en base a la 
puntuació obtinguda, i fins a l’esgotament dels crèdits disponibles, les següents 
subvencions d’acord amb el detall que segueix: 
 
Quadre 1: Ajuts a ajuntaments per a inversions en monuments – aplicació 
505/3360/76200. 

 NÚM. EXP. DESTINATARI OBRA NIF 

P
U

N
T

S
 SUBVENCIÓ % 

INVERSIÓ 
TOTAL CONDICIONANTS 

GIRONES         

 2019/2230 
Ajuntament de 
Celrà 

Restauració de 
la torre Desvern P1705400H 27 44.200,00 € 56% 78.928,57 € 

Presentar al Servei 
de Monuments la 
part del projecte 
concret que es farà 
abans d'iniciar les 
obres de restauració 
i comunicar el seu 
inici 

 2019/2257 
Ajuntament de 
Cervià de Ter 

Intervenció al 
monestir de 
Cervià de Ter P1705500E 22 15.900,00 € 90% 17.666,67 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 
i presentar-la al 
Servei de 
Monuments per ser 
BCIN. Comunicar 
l'inici de les obres i 
veure probes de 
rejuntats abans de 
fer-los 

 2019/1627 
Ajuntament de 
Juià 

Restauració 
castell de Juià P1709400D 28 42.800,00 € 90% 47.555,56 € 0 

 2019/2201 
Ajuntament de 
Sarrià de Ter 

Rehabilitació 
antigues 
escoles P1719800C 26 22.800,00 € 70% 32.571,43 € 

 S'aportarà al Servei 
de Monuments el 
pressupost ajustat a 
la contractació 
abans del inici de 
les obres. 

TOTAL GIRONES     125.700,00 €  176.722,22 €  
          

ALT EMPORDÀ         
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 2019/2233 
Ajuntament 
d'Albanyà 

Consolidació 
restes Sant 
Cristòfol dels 
Horts P1700300E 25 13.600,00 € 90% 15.111,11 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 
. S'aportarà al 
Servei de 
Monuments el 
projecte ajustat a la 
contractació abans 
del inici de les 
obres. 

 2019/2126 
Ajuntament 
d'Albanyà 

Consolidació 
castell del 
Bertran o Serrat P1700300E 29 41.900,00 € 90% 46.555,56 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 

 2019/1902 

Ajuntament 
d'Avinyonet de 
Puigventós 

Restauració del 
castell 
d'Avinyonet P1701200F 27 44.200,00 € 80% 55.250,00 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres  

 2019/1838 
Ajuntament de 
Cadaqués 

Rehabilitació 
torre de les 
Creus P1703500G 23 20.500,00 € 80% 25.625,00 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat i 
presentar-la al 
Servei de 
Monuments . El 
projecte es basarà 
en la consolidació 
dels elements 
originals i es 
presentarà abans 
del inici de les 
obres. 

 2019/1840 

Ajuntament de 
Castelló 
d'Empúries 

Restauració 
antic convent de 
Sant Agustí 3a 
fase P1705200B 27 17.900,00 € 60% 29.833,33 €   

 2019/2133 

Ajuntament de 
Castelló 
d'Empúries 

Rehabilitació 
portalada gòtica 
basílica de 
Santa Maria P1705200B 33 44.200,00 € 24% 184.166,67 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 
i presentar la 
justificació per ser 
BCIN.  

 2019/1857 
Ajuntament de 
Lladó 

Restauració 
teulada església 
de Sant Feliu P1709500A 23 15.600,00 € 90% 17.333,33 €   
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 2019/1281 
Ajuntament de 
Masarac 

Arranjament 
coberta de 
l'esgl. de Sant 
Pere de 
Vilarnadal - 
segona fase P1710600F 28 14.600,00 € 50% 29.200,00 €   

 2019/1704 
Ajuntament de 
Peralada 

Restauració 
pintures 
església Santa 
Eulàlia P1714000E 29 15.000,00 € 32% 46.875,00 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 
i presentar la 
justificació per ser 
BCIN.  

 2019/2262 
Ajuntament de 
Pontós 

Consolidació 
jaciment de Mas 
Castellar P1714500D 24 21.700,00 € 90% 24.111,11 €   

 2019/2016 
Ajuntament de 
Roses 

Restauració 
torre i muralla 
medieval del 
monestir de 
Santa Maria P1716100A 26 33.300,00 € 50% 66.600,00 €   

 2019/2019 
Ajuntament de 
Roses 

Intervenció 
restauradora 
vila medieval de 
Roses P1716100A 25 11.900,00 € 50% 23.800,00 € 

Cal un control tècnic 
de l'actuació no 
només arqueològic i 
s'ha de destinar una 
part del pressupost 
a la consolidació 
dels murs 

 2019/2279 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
de la Muga 

Enllumenat, 
millora i neteja 
pont de Sant 
Antoni P1718000A 21 10.000,00 € 84% 11.904,76 € 

Cal presentar un 
projecte abans del 
inici de les obres 

 2019/2123 

Ajuntament de 
Sant Miquel de 
Fluvià 

Restauració de 
l'antiga abadia – 
fase2019 P1718400C 27 25.600,00 € 90% 28.444,44 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 
i presentar la 
justificació per ser 
BCIN.  

 2019/2143 
Ajuntament de 
La Vajol 

Restauració 
edifici de la 
Mina Canta o 
d'en Negrín fase 
2019 P1701500I 28 26.800,00 € 90% 29.777,78 €   

 2019/1909 
Ajuntament de 
Vilafant 

Continuació 
intervenció  al 
castell de Palol 
Sabaldòria i 
mas annex P1723500C 26 25.700,00 € 70% 36.714,29 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 
i presentar la 
justificació per ser 
BCIN.  

TOTAL ALT EMPORDÀ    382.500,00 €  671.302,38 €  
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BAIX EMPORDÀ         

 2019/2222 
Ajuntament de 
Bellcaire 

Restauració 
castell de 
Bellcaire P1702100G 26 16.900,00 € 80% 21.125,00 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 
i presentar la 
justificació per ser 
BCIN. Cal mantenir 
morters originals . 

 2019/2289 

Aj. de Cruïlles-
Monells i Sant 
Sadurní de 
l'Heura 

Rehabilitació 
façana de 
l'església de 
Sant Sadurní de 
l'Heura P1706400G 22 10.000,00 € 45% 22.222,22 € 

Caldria que la 
primera fase de 
restauració de la 
façana estigui també 
supervisada per un 
restaurador 

 2019/2069 
Ajuntament de 
Forallac 

Restauració 
Torre de les 
Hores P1725000B 28 31.200,00 € 78% 40.000,00 €   

 2019/2277 

Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí 

Recuperació 
antiga església 
de Santa Maria 
de Palau fase 
2019 P1721200B 28 14.800,00 € 60% 24.666,67 €   

TOTAL BAIX EMPORDÀ    72.900,00 €  108.013,89 €  
          

LA SELVA         

 2019/2147 
Ajuntament 
d'Amer 

Restauració de 
l'església de 
Sant Climent P1700700F 22 10.000,00 € 45% 22.222,22 € 

Caldrà presentar el 
projecte adaptat a la 
disponibilitat 
econòmica al Servei 
de Monuments 
abans del inici de 
les obres 

 2019/2203 
Ajuntament 
d'Amer 

Actuacions a 
l'església de 
Sant Agustí de 
Lloret Salvatge P1700700F 27 44.200,00 € 80% 55.250,00 € 

Caldrà presentar el 
projecte adaptat a la 
disponibilitat 
econòmica al Servei 
de Monuments 
abans del inici de 
les obres 

 2019/1628 
Ajuntament 
d'Hostalric 

Restauració 
castell 
d'Hostalric P1708900D 24 12.500,00 € 80% 15.625,00 €   

 2019/1995 
Ajuntament 
d'Osor 

Restauració de 
la Torre dels 
Recs IV fase P1712300A 28 16.500,00 € 90% 18.333,33 €   

 2019/2141 
Ajuntament de 
Riells i Viabrea 

Consolidació de 
la Torre d'en  
Pega fase 3 P1715500C 28 27.200,00 € 80% 34.000,00 €   
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 2019/2287 

Ajuntament de 
Sant Hilari 
Sacalm 

Restauració 
capella de Can 
Rovira P1717400D 22 10.000,00 € 70% 14.285,71 €   

 2019/1864 
Ajuntament de 
Susqueda 

Restauració 
castell de 
Fornils P1720600D 27 44.200,00 € 83% 53.253,01 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 

TOTAL LA SELVA    164.600,00 €  212.969,28 €  
          

GARROTXA         

 2019/2268 
Ajuntament de 
Montagut-Oix 

Consolidació 
torre del Cós P1711600E 23 26.500,00 € 90% 29.444,44 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 
i presentar la 
justificació per ser 
BCIN.  

 2019/2021 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Pallerols 

Restauració 
Castell 
d'Hostoles P1717100J 28 22.000,00 € 80% 27.500,00 €   

TOTAL GARROTXA    48.500,00 €  56.944,44 €  
          

RIPOLLÈS         

 2019/1844 
Ajuntament de 
Campdevànol 

Intervenció 
preventiva a 
l'església de 
Sant Cristòfol P1704000G 23 19.100,00 € 45% 42.444,44 €   

 2019/2104 
Ajuntament de 
Camprodon 

Restauració 
muralles del 
castell de Sant 
Nicolau fase 
2019 P1704300A 30 28.500,00 € 80% 35.625,00 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans 
del inici de les obres 
i presentar la 
justificació per ser 
BCIN.  

 2019/2276 

Ajuntament de 
Ribes de 
Freser 

Substitució 
teulada de la 
capella de la 
Mare de Déu 
dels 
Desemparats P1715400F 20 10.000,00 € 80% 12.500,00 € 

El percentatge és 
erroni l'edifici té ús, 
no es pot acollir a la 
possibilitat oferta a 
edificis sense ús 

 2019/2025 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
les Abadesses 

Restauració de 
la font de la 
plaça P1717700G 21 10.000,00 € 80% 12.500,00 €   

 2019/2267 

Ajuntament de 
Sant Pau de 
Segúries 

Restauració 
Pont d'En 
Rovira Fase 
2019 P1718600H 28 14.800,00 € 90% 16.444,44 €   
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 2019/2000 
Ajuntament de 
Vidrà 

Consolidació 
Castell de 
Milany FASE 
2019 P1722600B 29 40.300,00 € 80% 50.375,00 €   

TOTAL RIPOLLES    122.700,00 €  169.888,89 €  
          

CERDANYA         

 2019/2132 
Ajuntament de 
Bolvir 

Continuació 
consolidació i 
restauració 
jaciment 
arqueològic del 
Castellot P1702700D 26 36.100,00 € 90% 40.111,11 € 

No es poden 
incloure ni les dietes 
de desplaçament ni 
d'estada dels tècnics 
restauradors entre 
les despeses 
subvencionables 

 2019/2270 
Ajuntament de 
Ger 

Condicionament 
de l'església de 
Sant Climent de 
Grèixer P1708400E 20 10.000,00 € 50% 20.000,00 € 

Cal replantejar 
elements projecte. 
El nou paviment, la 
pintura plàstica i el 
carener d'alumini 
impacten en excés 
en un edifici històric. 
Es portarà un 
projecte esmenat 
abans del inici de 
les obres 

 2019/1842 
Ajuntament de 
Llívia 

Restauració 
Castell de Llívia P1710100G 25 29.800,00 € 80% 37.250,00 €   

 2019/2253 
Ajuntament de 
Puigcerdà 

2a fase túnel 
passeig 10 
d'abril P1715000D 26 10.400,00 € 70% 14.857,14 €   

TOTAL CERDANYA    86.300,00 €  112.218,25 €  
          

PLA DE L'ESTANY        

 2019/2337 
Ajuntament 
d'Esponellà 

Intervenció 
arqueològica i 
consolidació 
restes castell 
d'Esponellà fase 
2019 P1707100B 27 23.700,00 € 58% 40.862,07 €   

 TOTAL PLA DE L'ESTANY    23.700,00 €  40.862,07 €  
          

TOTAL AJUNTAMENTS    1.026.900,00 €  1.548.921,43 €  
 
Quadre 2. Ajuts a ONL's per a inversions en monuments - aplicació 505/3360/78101. 

 NÚM. EXP. DESTINATARI OBRA NIF 

P
U

N
T

S
 SUBVENCIÓ % 

INVERSIÓ 
TOTAL 

CONDICION
ANTS 

GIRONES         
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 2019/1835 
Bisbat de 
Girona 

Restauració 
església de 
Santa Cecília de 
Montcal R1700002G 26 27.100,00 € 50% 54.200,00 € 

Abans 
d'iniciar les 
obres caldrà 
presentar un 
pressupost 
desglossat 
adaptat a la 
subvenció 
atorgada 

TOTAL GIRONES    27.100,00 €  54.200,00 €  
          

ALT EMPORDÀ         

 2019/2091 
Bisbat de 
Girona 

Restauració 
església de 
Santa Maria de 
l'Estela R1700002G 24 22.200,00 € 50% 44.400,00 €   

 2019/1836 
Bisbat de 
Girona 

Restauració de 
la coberta del 
creuer de 
l'església R1700002G 24 13.600,00 € 50% 27.200,00 € 

Condició 
d'obtenir 
l'autorització 
de Patrimoni 
de la 
Generalitat 
abans del 
inici de les 
obres i 
presentar la 
justificació 
per ser BCIN.  

TOTAL ALT EMPORDÀ    35.800,00 €  71.600,00 €  
          

BAIX EMPORDÀ         

 2019/2194 
Universitat de 
Girona 

Consolidació i 
excavació vil·la 
romana del 
collet Q6750002E 25 15.600,00 € 60% 26.000,00 €   

TOTAL BAIX EMPORDÀ    15.600,00 €  26.000,00 €  
          

LA SELVA         

TOTAL LA SELVA    0,00 €  0,00 €  
          

GARROTXA         

 2019/1867 
Amics de l'Alta 
Garrotxa 

Restauració 
ermita de Sant 
Feliu de Monars G17348756 30 44.200,00 € 90% 49.111,11 €   

 2019/1944 

Bisbat de 
Girona / 
Parròquia d'Oix 

Reforma coberta 
i consolidació 
edifici Sant 
Miquel de Pera, 
2a fase  R1700002G 29 17.700,00 € 50% 35.400,00 €   
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 2019/1859 
Bisbat de 
Girona 

Rehabilitació 
façana Sant 
Esteve d'Olot R1700002G 25 35.300,00 € 17% 207.647,06 € 

Condició 
d'obtenir 
l'autorització 
de Patrimoni 
de la 
Generalitat 
abans del 
inici de les 
obres i 
presentar la 
justificació 
per ser BCIN.  

TOTAL GARROTXA    97.200,00 €  292.158,17 €  
          

RIPOLLÈS         

TOTAL RIPOLLES    0,00 €  0,00 €  
          

CERDANYA         

 2019/2255 

Parròquia de 
Puigcerdà – 
Bisbat d'Urgell 

Rehabilitació 
església de Sant 
Domènec R2500008D 26 19.400,00 € 70% 27.714,29 €   

TOTAL CERDANYA    19.400,00 €  27.714,29 €  
          

PLA DE L'ESTANY        

 TOTAL PLA DE L'ESTANY    0,00 €  0,00 €  

 

         
Quadre 3. Ajuts a consells comarcals per a inversions en monuments - aplicació 505/3360/76500 

2019/1900 P6700002F 

Consell 
Comarcal de la 
Selva 

Restauració 
cos de guàrdia 
castell de 
Montsoriu 27 27.900,00 € 50% 55.800,00 € 

Condició d'obtenir 
l'autorització de 
Patrimoni de la 
Generalitat abans del 
inici de les obres i 
presentar la justificació 
per ser BCIN.  

   TOTAL  27.900,00 €    
 

QUART. Disposar la despesa total de 1.249.900,00 €, d’acord amb el detall de 
l’apartat anterior, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del Pressupost de 
2019 de la Diputació de Girona següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import concedit € 

505/3360/76200 1.026.900,00 € 

505/3360/78101 195.100,00 € 

505/3360/76500 27.900,00 € 

TOTAL 1.249.900,00 € 

 
CINQUÈ. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 
Quadre 4. Desestimacions 
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2019/2258 P1718100I 
Aj. de Sant Martí 
de Llémena 

Arranjament torre 
(comunidor) annexa al 
cementiri 15 

No assoleix la puntuació mínima 
fixada per la Junta Qualificadora  

2019/1659 P1701800C Aj. de Bàscara 

Rehabilitació 
tancaments exteriors 
Ajuntament 17 

No assoleix la puntuació mínima 
fixada per la Junta Qualificadora  

2019/2274 P1711700C Aj. Mont-ras 
Rehabilitació església 
de Sant Esteve 16 

No assoleix la puntuació mínima 
fixada per la Junta Qualificadora  

2019/2264 P1721500E 
Aj. de Tossa de 
Mar 

Rehabilitació teulada 
Casa Falguera 20 

Està penalitzat, d’acord amb les 
bases reguladores, per haver 
perdut una subvenció l’any 2017  

2019/2282 P1720400I Aj. de Setcases 
Restauració església 
de Sant Miquel 24 

No s’ha aportat la documentació 
requerida per completar l’expedient  

2019/1934 P1706600B Aj. de Das 
Arranjament campanar 
de la Casa del Comú 18 

No assoleix la puntuació mínima 
fixada per la Junta Qualificadora  

2019/2093 P1710500H Aj. de Meranges 
Restauració portalada 
església de Sant Serni 24 

No s’ha aportat la documentació 
requerida per completar l’expedient 
abans de la fi del termini de 
requeriment  

 
 

SISÈ. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de Girona. 
 
SETÈ. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
VUITÈ. Notificar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris 
als quals se’ls ha desestimat la sol·licitud.  
 
NOVÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
5. JG991/000118/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per 
al finançament del Festival Portalblau (2019/4353) 

 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala - ADET, ha sol·licitat 
una subvenció nominativa per al finançament de Portalblau- Festival de Músiques i 
Arts de la Mediterrània, que tindrà lloc a l’Escala l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2019/4353).  
 
El Festival Portalblau o Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, neix l’any 
2008, coincidint amb la commemoració del centenari de l’inici de les excavacions 
d’Empúries, impulsades per Josep Puig i Cadafalch. Vol ser un punt de trobada de tot 
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tipus de manifestacions artístiques amb la mar Mediterrània com a fil conductor, a 
través de la música, la reflexió, les arts plàstiques, la poesia, el cinema, les 
conferències, la gastronomia.... El festival Portalblau té com a objectiu principal oferir 
una programació cultural de qualitat i amb un perfil propi, omplir d’activitat espais de 
la simbologia històrica de l’àgora grega d’Empúries i posar en valor racons de la 
geografia local. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de 
l’Escala, ADET, 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’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic 
de l’Escala - ADET, per al finançament de Portalblau- Festival de Músiques i Arts de 
la Mediterrània, l’any 2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/4353 Agència de 
Desenvolupament 
Econòmic i Turístic 
de l’Escala - ADET 

P1700068 Portalblau- 
Festival de 
Músiques i 
Arts de la 
Mediterrània. 
Caixet artistes 

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

197.507,81€ 81.070,00 € 12.000,00 € 14,80 %  81.070,00 € 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DOTZE MIL EUROS, 
(12.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46282 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
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TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses de caixets als artistes, 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’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala - 
ADET, accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades 
per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a 
comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 12.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 14,80 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala - ADET ha de justificar 
la subvenció concedida, per l’import de 81.070,00€ corresponents a l’import de les 
despeses de contractació d’artistes 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. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de 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’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala - ADET, 
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.  
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L’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala - ADET, 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’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala - ADET, 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’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic 
de l’Escala - ADET. 
 
 
6. JG991/000119/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
Multi-Art Produccions, S.L. per al finançament del festival de Black Music, 
que tindrà lloc a Girona (2019/4188) 

 
Multi-Art Produccions, S.L. ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del  Black Music Festival, que tindrà lloc a Girona, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2019/4188).  
 
El  Black Music Festival és un festival que va ser pioner a l’estat espanyol, en 
agrupar les músiques d’arrels afro-americanes en un cicle temàtic, i que al llarg dels 
anys ha assolit un prestigi i una consideració fora de dubtes. Tot i ser un festival 
nascut a Salt, des de fa uns anys la capitalitat de Girona juntament amb la 
incorporació d’altres espais i poblacions de les comarques gironines com ara 
Fornells de la Selva, Bescanó i aquest any també Torroella de Montgrí, el BMF és ja, 
indubtablement, un festival associat a la marca Girona en el sentit més ampli del 
territori. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Multi-Art Produccions, S.L., 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 Multi-Art Produccions, S.L. per al finançament del  
Black Music Festival, l’any 2019, que es detalla a continuació:  
 

Número Nom del beneficiari NIF del Objecte de la Període 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 25 

d'expedient 
electrònic 

beneficiari subvenció d’execució de 
l’activitat 

2019/4188 Multi-Art 
Produccions, S.L. 

B17704024 Black Music 
Festival, que 
tindrà lloc a 
Girona. 

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

235.375,47€ 164.080,62 € 38.000,00 € 23,15 %  164.080,62 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-VUI MIL EUROS, 
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47000 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses de contractació artística i les de 
promoció i publicitat, que consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser 
utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 
d’abril 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 Multi-Art Produccions, 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 38.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 23,15 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Multi-Art Produccions, S.L.  ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
164.080,62 € corresponents a l’import de les despeses de contractació artística i les 
de promoció i publicitat que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la 
documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel 
foment de la inclusió social i cultural. 
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 27 

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  Multi-Art Produccions, 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 
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.  
Multi-Art Produccions, 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 
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actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura. 
i) 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.  
 
Multi-Art Produccions, 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 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
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s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a Multi-Art Produccions, S.L.  
 
 
7. JG991/000120/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Proposta de resolució de 
la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, 
anualitat 2019 (2018/9287). 

 
Vistes les bases específiques per la concessió de subvencions per a la creació de 
públics per a la cultura, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 
27 de novembre de 2018, publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona (BOPG) 29, de 11 de febrer de 2019. 
 
Vista la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, 
anualitat 2019, aprovada per decret de 10 de gener de 2019, publicada al BOPG 10, 
de 15 de gener de 2019. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 8 d’abril de 2019, i de la Comissió 
Avaluadora, de 9 d’abril de 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
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. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la creació de 
públics per a la cultura, anualitat 2019 d’import total inicial de 300.000,00 €, d’acord 
amb el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en €) Diferència (en €) 

500/3340/46202 90.000,00 € 53.078,79 € - 36.921,21 € 

500/3340/47002 30.000,00 € 69.711,90 € + 39.711,90 € 

500/3340/48100 170.000,00 € 171.072,69 € + 1.072,69 € 

500/3340/48138 5.000,00 € 2.375,00 €  - 2.625,00 € 

500/3340/46700 5.000,00 € 3.761,62 € - 1.238,38 € 

Total 300.000,00 € 300.000,00 €  

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 

500/3340/46202 - 36.921,21 

500/3340/47002 + 39.711,90 € 

500/3340/48100 + 1.072,69 € 

500/3340/48138 - 2.625,00 € 

500/3340/46700 - 1.238,38 € 

Total 0,00 € 
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Tercer. Concedir la subvenció i disposar les despeses corresponents als beneficiaris 
que es relacionen a l’annex I que consta en l’expedient, per un import total de 
300.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 
de 2019 de la Diputació de Girona:  
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

500/3340/46202 – Ajuts a Ajuntaments Cooperació Cultural  53.078,79 € 

500/3340/47002 – Ajuts a indústries culturals 69.711,90 € 

500/3340/48100 – Ajuts a cooperació cultural entitats culturals 171.072,69 € 

500/3340/48138 – Altres Ajuts a entitats no lucratives Cooperació 
Cultural 

2.375,00 € 

500/3340/46700 – Ajuts a Consorcis Cooperació Cultural 3.761,62 € 

IMPORT TOTAL: 300.000,00 € 

 
Quart. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds que es 
detallen a l’annex II que consta en l’expedient. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà 
el 31 d’octubre de 2019 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona. 
 
Setè. Notificar acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la sol·licitud 
dels quals ha estat desestimada. 
 
Vuitè. 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. 
 
 
8. JG991/000121/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
Lluèrnia Associació Cultural per al finançament de Lluèrnia Festival del 
Foc i de la Llum (2019/4191) 

 
Lluèrnia Associació Cultural, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del  Lluèrnia Festival del Foc i de la Llum, que tindrà lloc a Olot, l’any 
2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/4191).  
 
Lluèrnia és un festival de curta durada, de la posta del sol a mitja nit, que aquest any 
2019 es celebrarà el 9 de novembre. Durant les sis hores de durada, artistes de 
diverses disciplines: arquitectes, dissenyadors d'il·luminació, escenògrafs, 
interioristes, artistes visuals, vídeo-creadors, però també alumnes d'algunes escoles 
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universitàries d'art i disseny de Catalunya, entitats culturals de la ciutat, veïns, 
comerciants, nois i noies de les escoles de primària de tota la comarca i alumnes dels 
Instituts, ompliran els carrers i places de la ciutat amb les seves instal·lacions 
efímeres, performances o actuacions, que tindran en comú l'ús del foc i la llum com a 
matèria primera i que volen redescobrir-nos els espais quotidians il·luminant-los amb 
la mirada de la creació contemporània. 
 
Lluèrnia vol esdevenir una festa participativa a l'entorn del foc i, d'aquesta manera, 
arrelar-se en l'entorn natural volcànic de la regió i visualitzar la llum com l'element 
resultant del domini tecnològic del foc. Per això la programació del festival busca 
l'equilibri entre les propostes de producció pròpia com L'hort de la llum, on es demana 
a l'Hortolà que representi la seva visió del domini del foc per transformar-se en llum, 
els Contes a la vora del foc, on s'evoca la transmissió del coneixement fins els nostres 
dies i els projectes artístics presentats a convocatòria oberta, i alhora oferir un entorn 
real de creació per a les propostes que provenen de les escoles d'art i disseny. 
 
El festival és organitzat per Lluèrnia, associació cultural, que agrupa diversos agents 
culturals i entitats de la ciutat i rep el suport econòmic de l'ajuntament d'Olot i diversos 
patrocinadors privats. 
 
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. 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 Lluèrnia, Associació Cultural, 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 Lluèrnia Associació Cultural, per al finançament 
finançament del  Lluèrnia Festival del Foc i de la Llum, l’any 2019, que es detalla a 
continuació:  
 

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

beneficiari subvenció d’execució de 
l’activitat 

2019/4191 Lluèrnia 
Associació Cultural 

G55180871 Lluèrnia 
Festival del 
Foc i de la 
Llum, que 
tindrà lloc a 
Olot 

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

80.000,00€ 80.000,00 € 5.000,00 € 6,25 %  80.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  CINC MIL EUROS, 
(5.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48137 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 
novembre de 2019. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que Lluèrnia Associació Cultural , accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 5.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 6,25 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Lluèrnia Associació Cultural ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
80.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
 
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 29 de novembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt  Lluèrnia Associació Cultural, 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: 
 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 35 

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.  
Lluèrnia Associació Cultural, 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.  
 
Lluèrnia Associació Cultural, 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.  
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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 
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 
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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 Lluèrnia, Associació Cultural. 
 
 
9. JG991/000122/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la 
Fundació Castell de Peralada per al finançament de la XXXIII edició del 
Festival Internacional Castell de Peralada (2019/4180) 

 
La Junta de Govern acorda afegir en el punt novè de l’acord “També hi haurà de fer 
constar el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona”, de manera que la 
proposta queda redactada de la manera següent: 
 
La Fundació Castell de Peralada, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la XXXIII edició del Festival Internacional Castell de Peralada, que se 
celebrarà a Peralada, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/4180).  
 
La XXXIIIa edició del Festival Internacional Castell de Peralada, és un dels més 
reconeguts com a esdeveniments culturals d’excel·lència que es porten a terme a les 
comarques gironines. El Festival té tres eixos de programació: la lírica, la dansa i 
l’estiu musical, que és el que recull estils populars com el jazz, el pop, o la cançó 
d’autor. Totes tres tenen un objectiu comú i és el de portar artistes de projecció 
internacional per tal de mantenir el Festival com a referent tant nacional com 
internacional. El Festival és membre de l’Associació Europea de Festivals, d’Òpera 
d’Europa, Òpera XXI, de l’Associació de Promotors Musicals i de l’Associació 
Espanyola de Festivals de Música Clàssica. 
 
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 i 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 la Fundació Castell de Peralada, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Castell de Peralada, per al 
finançament de la XXXIII edició del Festival Internacional Castell de Peralada, l’any 
2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/4180 Fundació Castell 
de Peralada 

G17443011 XXXIII edició 
del Festival 
Internacional 
Castell de 
Peralada, que 
se celebrarà a 
Peralada 

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

4.419.159,06€ 216.534,00 € 37.500,00 € 17,31 %  216.534,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-SET MIL CINC-
CENTS EUROS, (37.500,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/48123 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 dels caixets dels espectacles de dansa, 
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. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Fundació Castell de Peralada , 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 37.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 17,31 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Castell de Peralada ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 216.534,00€ corresponents a l’import de les despeses dels caixets dels 
espectacles de dansa, que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la 
documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel 
foment de la inclusió social i cultural. 
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
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L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt la Fundació Castell de Peralada, 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. També hi haurà de fer constar el 
suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
La Fundació Castell de Peralada, 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) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura. 
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Castell de Peralada, 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, 
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obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
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Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Castell de Peralada. 
 
 
10. JG991/000123/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí per al finançament del 
programa de concerts de Joventuts Musicals de Torroella (2019/4398) 

 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament del  programa de concerts de Joventuts Musicals de Torroella de 
Montgrí, que tindrà lloc a Torroella de Montgrí, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2019/4398).  
 
El Festival de Torroella, que es duu a terme des de fa 39 edicions, l’any 2017 va rebre 
el segell de qualitat EFFE Label 2017-2018, que atorga l’Associació Europea de 
Festivals i que reconeix els millors festivals d’Europa. Concretament, van distingir el 
Festival Internacional de Torroella de Montgrí pels seus esforços per arribar a un 
públic ampli, per establir relacions entre els artistes joves i els professionals 
consolidats i per la solidesa de les seves instal·lacions, que són un potencial per a un 
Festival que, malgrat la seva llarga trajectòria, no ha deixat de tenir el seu sentit en la 
societat. 
 
El Festival de Torroella de Montgrí recull la tradició musical del municipi que ja des del 
segle XIII, moment en què va esdevenir vila reial i els monarques hi passaven 
temporades a la població, la música va formar part de la vida de la vila. 
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El Festival de Jazz de l’Estartit va néixer l’any 2017 com a resultat de la passió per la 
riquesa harmònica i rítmica que la música jazz-fusió ha generat en tots els seus 
derivants al llarg de la història.  
 
Els dos festivals estan adherits al programa Apropa Cultura, fet que posa de manifest 
la seva sensibilitat i voluntat d’acció per la integració dels col·lectius més vulnerables.  
 
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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, per al 
finançament del  programa de concerts de Joventuts Musicals de Torroella de 
Montgrí, l’any 2019, que es detalla a continuació:  
 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/4398 Joventuts Musicals 
de Torroella de 
Montgrí 

G17099334 Programa de 
concerts de 
Joventuts 
Musicals de 
Torroella de 
Montgrí, que 
tindrà lloc a 
Torroella de 
Montgrí 

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

386.612,00€ 254.900,00 € 65.000,00 € 25,50 %  254.900,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  SEIXANTA-CINC MIL 
EUROS, (65.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48121 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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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 65.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 25,50 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 254.900,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten 
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel 
foment de la inclusió social i cultural. 
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 46 

de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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.  
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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.  
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
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g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura. 
i) 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.  
 
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, i els tercers relacionats amb l’objecte de 
la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el 
que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, 
excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si 
escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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 Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí. 
 
 
11. JG991/000124/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
l'Associació Cultural Cinètica+ per al finançament del Festival Tempo sota 
les Estrelles (2019/4181) 
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L’Associació Cultural Cinètica+, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del Festival Tempo sota les Estrelles, que se celebrarà a Girona l’any 
2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/4181).  
 

El festival Tempo Sota les Estrelles compleix 11 anys omplint de música i 
gastronomia les nits d’estiu de Girona esdevenint tot un referent cultural de la 
ciutat. El festival està composat de 2 espais: Auditori plaça dels jurats per als 
concerts de pagament i el Village situat als jardins del Passeig Arqueològic a on 
es desenvolupen tots els concerts gratuïts i altres activitats culturals. 
 
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’Associació Cultural Cinètica+, 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 Cinètica+, per al finançament 
del Festival Tempo sota les Estrelles (Girona), l’any 2019, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/4181 Associació Cultural 
Cinètica 

G55129860 Festival 
Tempo sota 
les Estrelles, 
que se 
celebrarà a 
Girona  

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
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100.800,00€ 100.800,00€ 13.000,00 12,89 %  100.800,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRETZE MIL EUROS, 
(13.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48116 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 
d’agost de 2019. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  NOU MIL CENT 
EUROS (9.100,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de la 
subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
 
Quan l’Associació Cultural Cinètica+, hagi presentat telemàticament al Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat 
amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de  
TRES MIL NOU-CENTS EUROS, (3.900,00€), corresponents al 30%  restant. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Cultural Cinètica+ ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
100.800,00€ corresponents a l’import de les despeses  que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
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a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Associació Cultural Cinètica+, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Associació Cultural Cinètica+, 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. 
i) 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 Cinètica+, 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, 
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obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
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Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural Cinètica+ . 
 
 
12. JG991/000125/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Palamós per al finançament del Festival RUMB(A) Palamós 
(2019/4550) 

 
L’Ajuntament de Palamós, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival RUMB(A) Palamós, que tindrà lloc a Palamós, l’any 2019, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2019/4550).  
  
El projecte de Rumb(a) Palamós neix amb la idea de crear un producte cultural en 
base a les següents premisses: ús de la música en viu, grups de qualitat, gratuïtat, 
espais a l’aire lliure, activitats per la gent del poble i per a tot tipus de públics i 
capacitat d’aglutinar la ciutadania en les seves activitats socials, d’oci i culturals. 
 
La rumba catalana és un estil musical originari dels anys cinquanta del segle XX de la 
comunitat gitana de Barcelona amb influències de nombrosos sons llatins. Catalunya, 
terra d'acollida, adopta fàcilment aquest mestissatge i fa propi el so fins al punt que el 
juliol de 2015, el Ple del Parlament de Catalunya, reconeix la rumba catalana com a 
música tradicional i popular i com a part del patrimoni cultural de Catalunya i 
presenten candidatura a la UNESCO per nomenar la rumba catalana com a Patrimoni 
Cultural Immaterial. 
 
El nom Rumb(A)Palamós prové de jugar amb la paraula RUMBA i la paraula RUMB 
(direcció que segueix una embarcació) convertint el títol del festival en una declaració 
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d’intencions: Veniu a Palamós, terra marinera, sempre en moviment! El festival està 
inclòs en la proposta de Festivals de música del Patronat de la Costa Brava i 
posiciona Palamós en l’oferta lúdica i cultural de l’estiu a Girona -Costa Brava- amb 
un producte diferenciador, fresc i divertit. 
 
La decisió de l'estil musical prové de la cerca d'un estil musical propi de Catalunya i 
ballable per a totes les franges d'edat on la rumba catalana hi encaixa a la perfecció. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al patrimoni cultural, dins la qual s’hi 
engloba el patrimoni immaterial i, concretament, la rumba catalana. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Palamós, 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 Palamós, per al finançament del 
Festival RUMB(A) Palamós, que tindrà lloc a Palamós, l’any 2019, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/4550 Ajuntament de 
Palamós 

P1712500F Festival 
RUMB(A) 
Palamós (que 
tindrà lloc a 
Palamós) 

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

30.000,00€ 30.000,00 € 5.000,00 € 16,66 %  30.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  CINC MIL EUROS, 
(5.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46226 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
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TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 
d’agost de 2019. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Palamós, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 5.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 16,66 %, 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 Palamós ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
30.000,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de 
la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
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És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 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 Palamós, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament de Palamós, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 59 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 61 

13. JG991/000127/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Resolució convocatòria 
de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en 
l'àmbit de les comarques gironines, anualitat 2019 (exp. 2019/1064) 

 
Vistes les bases específiques per la concessió de subvencions per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, aprovades pel 
Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de gener de 2019, publicades 
definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 61, de 27 de març 
de 2019. 
 
Vista la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2019 aprovada per la Junta 
de Govern, en data 19 de febrer de 2019, publicada al BOPG 43, d’1 de març de 
2019. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora, de 25 
d’abril de 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
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. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2019 
d’import total inicial de 100.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en €) Diferència (en €) 

500/3260/46200 50.000,00 € 29.810,58 € - 20.189,42 € 

500/3260/48109 50.000,00 € 70.189,42 € + 20.189,42 € 

Total 100.000,00 € 100.000,00 €  

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 

500/3260/46200 -20.189,42 € 

500/3260/48109 +20.189,42 € 

Total 0,00 € 

 
Tercer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
Aplicació 500/3260/46200 
 
 

Expedient CIF Nom del 
beneficiar
i 

Concepte de 
la subvenció 

Puntuació 
obtinguda 

Import de la 
subvenció 
(en €) 

% de 
finança
ment 

Import a 
justificar 
(en  €) 

2019/3141 P1715700I Ajuntament 
de 
Riudarenes 

Projecte de 
promoció 
cultural: 
Juguem a llegir 

26 2.050,00 € 84% 2.450,00 € 
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2019/3573 P1705400H Ajuntament 
de Celrà 

Campanya de 
teatre escolar: 
Anem al Teatre 

27 2.605,00 € 43% 6.065,00 € 

2019/3578 P1700038A Institut 
Municipal 
de Cultura 
d’Olot 

Arts 
escèniques i 
musicals. 
Recursos 
educatius curs 
2018/2019 

26 2.644,66 € 7% 39.000,00 € 

2019/3579 P1722700J Ajuntament 
de Vidreres 

Espai 
d’Orientació 
Cultural (EOC) 
per a infants de 
3 a 5 anys 

28 2.848,10 € 9% 30.084,98 € 

2019/3795 P1701600G Ajuntament 
de 
Banyoles 

Educació: 
Cultura, 
convivència i 
ciutadania per 
a infants i joves 

27 2.746,38 € 21% 12.917,83 € 

2019/3834 P1716400E Ajuntament 
de Salt 

Projecte 
educatiu 
d’activitats 
musicals 
escolars 

31 3.153,25 € 66 % 4.760,00 € 

2019/3836 P1715000D Ajuntament 
de 
Puigcerdà 

Taller de 
robòtica i 
tecnologia pel 
desenvolupam
ent de les 
competències 
del futur 

26 2.644,66 € 21 % 12.498,00 € 

2019/3866 P1715900E Ajuntament 
de 
Riudellots 
de la Selva 

Autoconeixeme
nt i creativitat; 
projectes de 
foment i 
desenvolupam
ent del talent i 
les habilitats 

25 1.200,00 € 100 % 1.200,00 € 

2019/3883 P1720500F Ajuntament 
de Sils 

Projecte 
educatiu per al 
foment del 
talent i de la 
capacitat 
artística, 
creativa, critica 
i 
d’emprenedoria 
cultural de les 
persones joves 
de Sils 

20 1.400,00 € 100% 1.400,00 € 

2019/3889 P6712107I Institut 
Municipal 
d’Educació i 
Joventut 
d’Olot 

Aula 
d’alfabetització 

23 2.339,51 € 26 % 8.925,00 € 

2019/3805 P1702200E Ajuntament 
de Besalú 

Projecte 
d’alfabetització 
en català 2019 

20 2.034,36 € 69% 2.964,00 € 

2019/3837 P1715000D Ajuntament 
de 
Puigcerdà 

Projecte 
formació 
d’adults 

24 1.500,00 € 75% 2.000,00 € 

2019/3884 P1700900B Ajuntament 
d’Arbúcies 

Construint 
l’adult. Projecte 
per a impulsar 
la creativitat, la 
identitat cultural 
i la integració 

26 2.644,66 € 52% 5.060,00 € 

    Total 29.810,58 €   
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Aplicació 500/3260/48109 
 

Expedient CIF Nom del 
benefici
ari 

Concepte de 
la subvenció 

Puntuació 
obtinguda 

Import de la 
subvenció 
(en €) 

% de 
finançam
ent 

Import a 
justificar 
(en  €) 

2019/3439 S1700018C Centre de 
Recursos 
Pedagògic
s del 
Gironès 

Ciència entre 
tots 

32 2.900,00 € 24% 12.150,00 € 

2019/3444 G55301410 Ass. 
Filosofia, 
Ara 

Filosofia a 
l’abast (Master 
Class) 

31 650,00 € 87% 750,00 € 

2019/3445 G55270557 Ass. 
Camerata 
dels 
Pirineus 

V curs orquestra 
i cant coral 
camerata dels 
pirineus 
 

21 2.136,07 14% 15.770,00 € 

2019/3575 Q6755284D Institut 
Carles 
Rahola i 
Llorens 

European Youth 
Parliament – 
Conferences 
2019 – Un 
projecte 
educatiu 

32 1.610,00 € 67% 2.410,00 € 

2019/3768 Q6755191A Institut 
Josep 
Brugulat 

La mirada 
cinematogràfica 

28 2.848,10 € 9% 32.000,00 € 

2019/3787 G55218150 Ass. 
AGITART 

COSMOU 29 2.949,82 € 11% 26.977,94 € 

2019/3796 Q6750002E Universitat 
de Girona 

Pedagogies de 
la sostenibilitat 
cultural. Un 
projecte 
educatiu per 
millorar l’equitat 
educativa i la 
cohesió 

21 2.136,07 € 4% 48.000,00 € 

2019/3797 G55306401 Associació 
UAP. 
Eduquem 
per la Pau 

UAP 19. 
Brundibar 

29 2.949,82 € 8% 36.877,40 € 

2019/3810  Institut 
Cassà de 
la Selva 

Un sol món 28 2.848,10 54% 5.226,75 € 

2019/3825 G17148693 Fundació 
SERGI 

Taller d’estudi 
amb famílies 
(TEAF) 

20 2.034,36 € 7% 30.319,64 € 

2019/3832 G55109383 Fundació 
Josep 
Pallach 

Programa Lecxit 28 2.848,10 € 71% 3.989,03€  

2019/3855 F55297188 Cultural 
Rizoma 

Plantar 
Maduixes 

35 3.560,12 € 42% 8.500,00 € 

2019/3887 G17201377 Cultura 
Tradiciona
l i Popular 
Marboleny 

Projecte 
Corranda 

32 3.000,00 € 26% 11.359,48 € 

2019/3893 G55189260 Ass. 
Conarte 
Internacio
nal 

Planters 44 4.475,58 € 6% 73.095,00 € 

2019/3894 F55312359 Girona 
Artelier 

Taller de 
musicals: Dones 

22,5 2.288,65 € 7% 30.647,36 € 

2019/3896 G66951476 Associació 
catalana 
per a la 
Divulgació 

SNY – Science 
Needs You 

20 2.034,36 € 8% 25.000,00 € 
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Científica 

2019/3897 G55074629 Cocu, ass. 
Cultural 

Creactiva’t 27 2.512,05 € 9% 26.512,05 € 

2019/3807 R1700016G Càritas 
Diocesana 

Tallers d’acollida 
lingüística i 
cultural 

30 3.051,53 € 21% 14.566,00 € 

2019/3878 G17201377 Cercle de 
cultura 
tradicional 
i popular 
Marboleny 

Formació en 
dansa d’arrel 
tradicional per a 
adults 

33 3.356,69 € 18% 19.000,00 € 

2019/3808 Q6755234I CEE Font 
de l’Abella 

Supressió 
barreres 
arquitectòniques
: lavabo infantil i 
rampes gimnàs i 
direcció  

 10.000,00 €  10,414,30 € 

2019/3847 Q67552664 CEE La 
Maçana 

Instal·lació 
d’ascensor  

 10.000,00 €  10.000,00 € 

    Total  70.189,42 
€ 

  

 
 
Quart. Disposar la despesa total, de 100.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

500/3260/46200 29.810,58 € 

500/3260/48109 70.189,42 € 

Total 100.000,00 € 

 
Cinquè. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds que 
es detallen a continuació pels motius que s’indiquen: 
 

Expedient CIF Nom del 
peticionari 

Concepte Motiu de la 
desestimació 

2019/3773 S1700019A CRP Selva I VI Mostra de Treball de 
Recerca 

No assolida puntuació 
mínima per accedir a la 
subvenció 

2019/3853 P1710200E Ajuntament de 
Lloret de Mar 

Jornada de 
Matemàtiques 
 a Sta. Cristina 

No assolida puntuació 
mínima per accedir a la 
subvenció 

2019/3881  ICE de Cultura 
Clàssica “Dolors 
Condom”_UdG 

IX Trobada d'alumnes de  
llatí de quart d'ESO de  
les comarques gironines 

Art. 4 de les bases 

2019/3576 A17483652 Complex Cultural 
Esportiu 
Montessori-Palau 
SA 

III Seminari Internacional 
Neurociència 

No assolida puntuació 
mínima per accedir a la 
subvenció 

2019/3833 G55109383  Fundació Josep 
Pallach 

Les tertúlies Pallach No assolida puntuació 
mínima per accedir a la 
subvenció 

2019/3891 P1704200C Ajuntament de 
Campllong 

Fomació adults 
Campllong curs 
2019/2019_Senzillament 
intel·ligent 

No assolida puntuació 
mínima per accedir a la 
subvenció 

 
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. 
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Setè. Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà 
el 31 d’octubre de 2019 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona. 
 
Vuitè. Notificar acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la sol·licitud 
dels quals ha estat desestimada. 
 
Novè. 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. 
 
 
14. JG991/000020/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Redistribuir i 
concedir als ens locals relacionats les subvencions del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, per l'any 2019 Exp. Núm. 2019/263 

 
Vistes les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 de desembre de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 39 de 25 de 
febrer de 2019. 

 
Vista la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019, aprovada 
per la Junta de Govern en la sessió de 22 de gener de 2019 i publicada al BOPG 
número 22 de 31 de gener de 2019. 
 
D’acord amb la documentació presentada i l'acta de la Comissió Avaluadora, la Junta 
de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, 
Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural d’import total 20.170.569,85 € d’acord amb el següent detall: 

 

Aplicació pressupostària 2019 Núm. Exp. Crèdit inicial Crèdit final Redistribució  

400/9420/46201 

Fons de subvencions 
per a despeses corrents 
Assist. i Coop. 
Mun.(inclou camins) 

2019/263 7.881.940,00 7.554.709,10 -327.230,90 

400/9420/76201 
Fons de subvencions 
per a inversions Assist. I 
Coop. Mun. 

2019/263 1.784.792,29 2.112.023,19 327.230,90 

500/3340/46201 
Fons de Cooperació 
Cultural Local 

2019/296 2.925.000,00 2.925.000,00   

510/4910/76200 
Programa ajuts a Aj. 
Noves tecnologies 

2019/173 369.469,85 369.469,85   
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  Total 2019   12.961.202,14 12.961.202,14   

Aplicació pressupostària 2020         

400/9420/76201 
Fons de subvencions 
per a inversions Assist. I 
Coop. Mun. 

2019/263 7.209.367,71 7.209.367,71  

  TOTAL FONS    20.170.569,85 20.170.569,85   

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

convocatòria 
 

Aplicació pressupostària 2019 Núm. Exp. Crèdit inicial Crèdit final Redistribució  

400/9420/46201 

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

2019/263 7.881.940,00 7.554.709,10 -327.230,90 

400/9420/76201 
Fons de subvencions per 
a inversions Assist. I 
Coop. Mun. 

2019/263 1.784.792,29 2.112.023,19 327.230,90 

500/3340/46201 
Fons de Cooperació 
Cultural Local 

2019/296 2.925.000,00 2.925.000,00   

510/4910/76200 
Programa ajuts a Aj. 
Noves tecnologies 

2019/173 369.469,85 369.469,85   

  Total 2019   12.961.202,14 12.961.202,14   

Aplicació pressupostària 2020         

400/9420/76201 
Fons de subvencions per 
a inversions Assist. I 
Coop. Mun. 

2019/263 7.209.367,71 7.205.667,16 -3.700,55 

  TOTAL FONS    20.170.569,85 20.166.869,30   

 
TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
QUART. Concedir als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades (EMD) 
que es relacionen als annexos 1 i 2, que consten en l’expedient, les subvencions pels 
conceptes i imports que s'especifiquen, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural any 2019. 
 
CINQUÈ. Autoritzar el descompte del pagament avançat a l’Ajuntament de Castellfollit 
de la Roca per import de 40.542,45 € segons l’acord del Ple de la Diputació de Girona 
de 18 de març de 2014. 
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SISÈ. Disposar la despesa d'import 12.961.202,14 € amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries del pressupost de 2019 i per un import de 7.205.667,16 € 
amb càrrec al pressupost de l’any 2020, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per a l’exercici 2020. 

 
 
 

Aplicació pressupostària 2019 Crèdit final 

400/9420/46201 

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

7.554.709,10 

400/9420/76201 
Fons de subvencions per a 
inversions Assist. I Coop. Mun. 

2.112.023,19 

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. 

7.205.667,16 

  TOTAL FONS  20.166.869,30 

 
SETÈ. Anul·lar el saldo sobrant de l’aplicació 400/9420/76201 de l’any 2020 d’import 
3.700,55 €. 
 
VUITÈ. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si 
en el termini d’un mes no es manifesten el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació 
 
NOVÈ. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles amb altres 
ajudes, al compliment de les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural de l’any 2019 i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), 
dins dels terminis que finalitzen: 
 
Despeses corrents15 novembre 2019 
Despeses culturals15 novembre 2019 
Accés a les noves tecnologies15 novembre 2019 
Actuacions en camins municipals 15 novembre 2019 
Despeses d’inversió30 setembre 2020 
 
DESÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions. 
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15. JG991/000022/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí 
subvenció de l'Ajuntament de Aiguaviva, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/210 

 
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 d’Aiguaviva se li va concedir la subvenció del 
Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient Línia 
 

Concepte Pressupost Subvenció 

2018/210 Inversions Inversió per a la 
implementació de la 
recollida residus porta a 
porta 

44.395,46 € 37.709,00 € 

 
Vista la petició de l’Ajuntament d’Aiguaviva de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 37.709,00 
€, 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 d’Aiguaviva el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient 
2018/210, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament d’Aiguaviva 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. 
 
 

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Inversió per a la 
implementació 
de la recollida 
residus porta a 
porta 

 44.395,46 € 37.709,00 € 
 

 

 Senyalització 
vertical: nucli urbà i 
masies disgregades 

15.805,49 €  15.000,00 € 

 Parcs urbans 27.188,16 €  22.709,00 € 

 Total  37.709,00 € 37.709,00 € 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 69 

16. JG991/000019/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovar la concessió d'una subvenció extraordinària 
al Consorci de Les Gavarres. Exp. 2019/3594 

 
Vista la sol·licitud del Consorci de les Gavarres, del dia 21 de març de 2019, en què 
sol·licita una subvenció extraordinària directa nominativa de 255.625,00 € per a 
despeses de funcionament i inversió del Consorci de les Gavarres- 2019, Exp. 
2019/3594. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
”Exp. 2019/3594. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament d’una 
subvenció extraordinària directa nominativa al Consorci de les Gavarres per a 
despeses de funcionament i inversió l’any 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. 

Vista la sol·licitud del Consorci de les Gavarres d’una subvenció de 255.625,00 euros 
per a despeses de funcionament i inversió l’any 2019. 
Vista la proposta de resolució de d’atorgament d’una subvenció extraordinària directa 
nominativa al Consorci de les Gavarres per a despeses de funcionament i inversió 
l’any 2019.  
S’INFORMA  
El Pressupost General de la diputació de Girona per al 2019 conté la partida  
300/1700/46721 “Al Consorci de les Gavarres - aportació extraordinària”, amb un 
crèdit de 205.625,00 euros i la partida 300/1700/76720 “Al Consorci de les Gavarres - 
aportació extraordinària”, amb un crèdit de 50.000,00 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 la subvenció no té caràcter plurianual. 
Que l’acord conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació. 
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 
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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 d’acord per a 
l’atorgament d’una subvenció extraordinària de 255.625,00 euros al Consorci de les 
Gavarres per a despeses de funcionament i inversió l’any 2019.” 
 
Vista la fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple 
de la Diputació de Girona. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. CONCEDIR una subvenció extraordinària directa nominativa amb les dades 
següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2019/3594 Consorci de les Gavarres  P6700016F 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Per a despeses de funcionament i inversió del Consorci de les 
Gavarres- 2019 

Extraordinària 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

255.625.00 255.625,000 Quantia fixa 

 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 255.625,00 euros amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom aplicació pressupostària Import 

 
300/1700/46721 
 

 
“Al Consorci de les Gavarres – Aportació 
extraordinària” 
 

 
205.625,00 
 

 
300/1700/76720 
 

 
“Al Consorci de les Gavarres – Aportació 
extraordinària” 
 

 
50.000,00 
 

 
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. 
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener 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 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. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 31 de gener de 2020, 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 
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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. S’efectuarà el pagament del 75% de la subvenció en concepte de 
bestreta a justificar, prèvia sol·licitud del beneficiari. A la presentació del compte 
justificatiu corresponent, es tramitarà el pagament final de la subvenció, previ informe 
favorable del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant 
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 
suport de la diputació de Girona en els materials que editi amb aquesta subvenció, 
així com en el web del consorci.  
 
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. 
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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) 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 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. 
 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 74 

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. 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 
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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 al Consorci de les Gavarres. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
17. JG991/000011/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per 
Xavier Rubau Trayter, en representació de AMCP (expedient 2018/9486). 

 
Per resolució de Presidència, de 23 de gener de 2019, es va incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2018/9486, derivat de la reclamació instada per 
l’advocat Xavier Rubau Trayter, en representació de AMCP, i es designava instructor i 
secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 17 d’abril de 
2019 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
referenciat, instat per l’advocat Xavier Rubau Trayter, en representació de la senyora 
AMCP.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. A instàncies de la reclamació instada per l’advocat Xavier Rubau Trayter, en 
representació de la senyora AMCP (RGE núm. 1-2018-021913-2, de data 5 de 
desembre de 2018), sol·licita una indemnització econòmica de 595,11 euros pels 
danys soferts en el vehicle amb matrícula XXX-HTT, en accident de trànsit ocorregut 
el dia 1 de setembre de 2018 a causa de la caiguda d’unes pedres a la carretera GI-
542, al terme municipal d’Anglès. 
 
2. En data 23 de gener de 2019 s’admet a tràmit la reclamació efectuada, s’incoa 
expedient de responsabilitat patrimonial i es nomena instructor de l’expedient. 
 
3. Per provisió, de data 15 de febrer de 2019, es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del Servei de Xarxa Viària Local. 
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4. Per provisió, de data 22 de març de 2019, l’instructor dona per finalitzada la 
instrucció de l’expedient, s’incorpora a l’expedient l’informe del Servei de Xarxa Viària, 
emès en data 22 de març de 2019, i es posa de manifest l’expedient per tal de 
formular al·legacions que, a data d’avui, no s’han presentat. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La senyora AMCP reclama ser indemnitzada pels danys soferts,  el dia 1 de setembre 
de 2018, en el vehicle matrícula XXX-HTT, a la carretera GI-542.  
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la caiguda de pedres 
a la calçada de la carretera.  
  
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució Espanyola que estableix que ‘els particulars, en els termes establerts 
per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics’; així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que ‘els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.’ Així mateix, l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul i exclou 
els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure 
o evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
El procediment a seguir per efectuar aquesta reclamació és el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient acreditar que 
s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un ens 
públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i 
que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici 
patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en 
relació amb una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, 
entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força 
major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats i, en conseqüència, 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
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En relació amb el fet imputable a l’administració, en aquest supòsit s’aporta atestat 
dels Mossos d’Esquadra número 002595/18/ARTGIRONA que acredita que el vehicle 
amb matrícula XXX-HTT circulava per la carretera GI-542, el dia 1 de setembre de 
2018, i que al punt quilomètric 3+400 cap a les 19.56 hores va patir un accident com a 
conseqüència de la caiguda de pedres a la calçada. 
 
En l’atestat esmentat es constata que l’accident es va produir al capvespre i que la 
carretera es troba mullada. 
 
Pel que fa als danys al·legats, aquests s’extreuen de l’atestat efectuat pels Mossos 
d’Esquadra, per les fotografies aportades i la resta de documentació que consta en 
l’expedient. 
 
Pel que fa als danys materials del vehicle amb matrícula XXX-HTT l’interessat aporta 
informe de valoració de data 12 de setembre de 2018 per import de 595,11 euros. No 
consta que s’hagi efectuat cap reparació en no acreditar-se els treballs de reparació ni 
aportar-se factura dels citats treballs. 
 
El fet que s'imputa a la Diputació de Girona com a causant de l’accident és la caiguda 
de pedres provinents del marge de la carretera. 
 
Pels motius que seguidament es descriuen, d’acord amb la instrucció de l’expedient i 
l’informe del Servei de Xarxa Viària Local que consta a l’expedient, no considero que 
hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i 
els danys reclamats: 
 
En primer lloc, perquè en l'informe del Servei de Xarxa Viària Local s’acredita que 
s’havia portat a terme un acurat manteniment i que per tant es trobava en bon estat 
de conservació; així com que es duien a terme les tasques de vigilància adequades al 
tipus de carretera, això és, una carretera local, amb una periodicitat setmanal. 
 
Mereix especial consideració la diligència de la Diputació de Girona per determinar 
l’estabilitat dels talussos i, d’acord amb les dades obtingudes, el tram comprès entre 
el PK 3+397 i el PK 3+512 la valoració del risc és de 6,25 (risc baix) i als programes 
de conservació i millora de la seguretat viària de la xarxa viària local de la Diputació 
de Girona aprovats per acord de la Junta de Govern, de data 18 de juliol de 2017 i el 
seu apartat específic per a la protecció de talussos.  
 
En segon lloc, perquè la via, segons l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, 
malgrat que la velocitat genèrica segons el Codi de Circulació  és de 90 km/h, atesa la 
seva marcada sinuositat, per mantenir una conducció segura, necessàriament ha de 
ser inferior tal i com s’adverteix mitjançant la senyalització vertical de limitació 
específica de velocitat, d’advertiment de corbes perilloses, prohibició d’avançament i 
advertiment d’altres perills a la via (senyals P14b, S7, S810 i P13b). 
 
En tercer lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant de qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat dels Mossos d’Esquadra era un dia fosc i amb la calçada mullada 
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com a conseqüència de l’existència de pluja dèbil. Segons l’informe del Servei de 
Xarxa Viària, es considera que, per les característiques del tram (revolt perillós i avís 
de despreniments), les condicions climatològiques existents (poca visibilitat, pluja 
dèbil i superfície mullada) amb les indicacions existents i a una velocitat correcta (30 
km/h segons el senyal existent) el vehicle s’hagués pogut aturar en condicions de 
seguretat davant l’existència de la pedra a la calçada. Per tant, en compliment de 
l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial, avui 21 del Text refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor 
prendre en consideració aquelles circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, 
de manera que el pogués aturar dins dels límits del seu camp de visió i davant de 
qualsevol obstacle que es pogués presentar. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte el que disposa l’article 21 del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària que estableix que: ‘El 
conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, 
a més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l’estat 
de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals 
i de circulació i, en general, totes les circumstàncies que concorrin en cada moment, a 
fi d’adequar la velocitat del seu vehicle a aquelles, de manera que sempre el pugui 
parar dins dels límits del seu camp de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui 
presentar.’ 
 
En definitiva, els motius indicats constaten que la gestió de la via s’adequava 
perfectament als estàndards de servei a la carretera exigibles (tant de manteniment i 
vigilància com de temps de resposta davant incidències), no essent admissible 
pretendre l’omnipresència de l’administració davant actuacions de tercers i sense tenir 
gens en compte la responsabilitat personal dels propis usuaris de la via i, per tant, no 
és possible establir una relació causa efecte directa i eficaç entre el titular de la via i 
els danys al·legats. 
 
En els termes exposats, i en relació amb el sistema de responsabilitat patrimonial 
objectiva, la jurisprudència més recent (sentència número 412/2015 de la Secció 
quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de maig de 2015) en 
supòsits similars estableix que: ‘La prestació per l'administració d'un determinat servei 
públic i la titularitat per part d'aquella de la infraestructura material per a la seva 
prestació, no implica que el vigent sistema de  responsabilitat patrimonial objectiva de 
les administracions públiques, converteixi a aquella en asseguradora universal de tots 
els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa 
per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuar administratiu, 
perquè del contrari es transformaria aquell en un sistema providencialista no previst 
en el nostre ordenament jurídic. 
 
També cal afegir que la intervenció culpable o negligent del mateix perjudicat, o d'un 
tercer, aliè a l'organització administrativa, trenca la relació de causalitat i, en 
conseqüència, no es pot exigir responsabilitat ni menys imputar-la al funcionament 
normal o anormal dels serveis públics. Per això cal que la intervenció del tercer sigui 
la causa eficient del dany o perjudici produït.’ 
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III. CONCLUSIÓ 
 

Per tot això, considero que en aquest supòsit no concorren els requisits necessaris 
perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració i, per tant, no es pot establir 
cap nexe de causalitat entre el dany al·legat i l'actuació de l'administració que 
gestiona la carretera, i en conseqüència es pot eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan 
competent  dicti resolució desestimant les peticions de  la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per l’advocat 
Xavier Rubau Trayter, en representació de AMCP, relativa a danys soferts en 
accident de circulació a la carretera GI-542, circulant amb el vehicle amb matrícula 
XXX-HTT, en data 1 de setembre de 2018. 
 

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Assumptes procedents de les comissions informatives – competències 
delegades del Ple 
 
18. JG991/000052/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada per compte 
propi al Sr. Marc Soca Brihuega (exp. 2019/4766) 
 
Amb data 23 d’abril de 2019 el Sr. Marc Soca Brihuega, funcionari de la Diputació de 
Girona que ocupa el lloc de treball de lletrat del Servei Jurídic, ha sol·licitat la 
compatibilitat per exercir una activitat privada per compte propi, d’acord amb el model 
de declaració responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats.  
 
El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe relatiu a 
aquesta sol·licitud.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
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I.En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a la 
Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és 
que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan 
es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació 
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació 
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la 
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui 
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de 
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional 
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres 
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament 
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es 
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en 
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que 
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir 
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden 
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa 
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes 
dependents.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona.  
 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 81 

Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat 
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb 
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general.  
 
En el cas del Sr. Marc Soca, que ocupa el lloc de treball de lletrat del Servei Jurídic, 
es constata que no incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una 
activitat privada per compte propi com a advocat, durant 18,5 hores setmanals, en 
horari de tardes, sempre que es respectin les limitacions que s’indiquen més 
endavant.  
 
II.Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan 
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona.  
 
III.L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara 
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret 
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits 
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi 
de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà 
prèvia dissociació de les dades personals.  
 
En base a aquests antecedents i consideracions, la Junta de Govern, a proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar el Sr. Marc Soca Brihuega, lletrat dels Serveis Jurídics de la 
Corporació, a exercir una activitat privada per compte propi com advocat, amb una 
dedicació horària setmanal de 18 hores i 30 minuts a la setmana, en horari de tarda, 
amb les condicions que s’esmenten a continuació.   
 
SEGON. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 
53/1984, no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de 
la Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals 
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de 
treball a la Diputació de Girona.  
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QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de 
canvi de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del 
lloc de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, mitjançant la prèvia 
dissociació de les dades de caràcter personal.  
 
 
19. JG991/000053/2019-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Recursos Humans (012): Autortizar l'exercici d'una activitat privada per compte 
propi a la Sra. Irene Llusent Guillamet (exp. 2019/4767) 
 
Amb data 24 d’abril de 2019 (núm. Registre 1-2019-007999-1) la Sra. Irene Llusent 
Guillamet, funcionària interina de la Diputació de Girona, que ocupa el lloc de treball 
d’arquitecta amb adscripció al Servei de Monuments, ha sol·licitat la compatibilitat per 
exercir una activitat privada per compte propi, com arquitecta, d’acord amb el model 
de declaració responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats.  
 
El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe relatiu a 
aquesta sol·licitud.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
IV.En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a 
la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa 
és que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i 
quan es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació 
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació 
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la 
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui 
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intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de 
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional 
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres 
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament 
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es 
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en 
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que 
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir 
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden 
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa 
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes 
dependents.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona.  
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat 
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb 
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general.  
 
En el cas de la Sra. Irene Llusent Guillamet, que ocupa el lloc de treball d’arquitecta 
del Servei de Monuments, es constata que no incorre, a priori, en les limitacions 
anteriors per exercir una activitat privada per compte propi com arquitecta, en horari 
de tardes, sempre que es respectin les limitacions que s’indiquen més endavant.  
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V.Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan 
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona.  
 
VI.L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara 
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret 
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits 
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi 
de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà 
prèvia dissociació de les dades personals.  
 
En base a aquests antecedents i consideracions, la Junta de Govern, a proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar la Sra. Irene Llusent Guillamet, arquitecta de la Corporació, a 
exercir una activitat privada per compte propi com arquitecta, en horari de tardes, amb 
les condicions que s’esmenten a continuació.   
 
SEGON. Es recorda a l’anterior empleada que, en compliment de l’article 15 de la llei 
53/1984, no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de 
la Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals 
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de 
treball a la Diputació de Girona.  
 
QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de 
canvi de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del 
lloc de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, mitjançant la prèvia 
dissociació de les dades de caràcter personal.  
 
 
20. 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 passa a tractar l’assumpte següent: 
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20.1. JG991/000128/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 
Informativa CENTEB;  Cooperació Cultural (017):  Convocatòria subvencions a 
les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les 
comarques gironines, en el marc del programa educatiu "Identitat, arrels i 
tradicions", de la Diputació de Girona - curs 2019-2020 (exp. 2019/4397)  
 
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 
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 cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és 
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base del 
creixement cultural de la ciutadania. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa 
educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple 
de la Diputació, en la sessió de 16 d’abril de 2019, i publicades de forma inicial al 
BOPG núm. 84, de 2 de maig de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional 
catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitat, 
arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2019-2020, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 

 
“Convocatòria de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i 
tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa 
educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2019-
2020 
 
1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les entitats i associacions de 
cultura popular catalana de les comarques gironines, destinades al finançament 
d’activitats pedagògiques per als centres d’ensenyament de les comarques gironines, 
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d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 16 d’abril de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 84, de 2 de maig de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 83.400,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són les 
següents: 
 

Any Aplicació pressupostària Import (en €) 

2019 500/3260/46200   
Ajuts a ajuntaments programes 
educatius Cooperació Cultural 

5.000,00 € 

2019 500/3260/48109  
Ajuts a entitats no lucratives per 
a programes i projectes 
pedagògics 

25.000,00 € 

2019 500/3340/47002  
Ajuts a indústries culturals 

5.000,00 € 

2020 500/3260/46200  
Ajuts a ajuntaments programes 
educatius Cooperació Cultural 

4.200,00 € 

2020 500/3260/48109  
Ajuts a entitats no lucratives per 
a programes i projectes 
pedagògics 

40.000,00 € 

2020 500/3340/47002  
Ajuts a indústries culturals 

4.200,00 € 

 Total  83.400,00  € 

 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 50.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions   pressupostàries   anteriors   en   el   mateix   acte   de   concessió   de   
les subvencions. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les 
bases reguladores. 
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Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de la plataforma específica 
de la Diputació de Girona per a tramitar subvencions en línia. 
 
Criteris de valoració  
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’art. 6 de les bases específiques. 
 
Import de les subvencions 
 
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per 
les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost del taller, amb un límit de 2,25 
€/alumne/sessió. 

 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
Se subvencionaran els tallers educatius realitzats al llarg del curs escolar 2019/2020. 
 
Termini per justificar les subvencions 
 
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’un mes a comptar des de 
l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert en l’article 3 de les bases 
reguladores. 
 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
 
 
4. Termini de resolució i notificació  
 
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data 
en què s’adopti l’acord.  
 
5. Règim de recursos 
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i el lloc web de la Diputació de 
Girona, i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions”. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria del curs 2019-2020, per un import 
màxim de VUITANTA-TRES MIL QUATRE CENTS EUROS ( 83.400,00 €), tot 
condicionant a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de 2020; amb 
càrrec de 5.000,00 euros a l’aplicació pressupostària 500/3260/46200, de 25.000,00 
euros a l’aplicació pressupostària 500/3260/48109  i de 5.000,00 euros a l’aplicació 
pressupostària 500/3340/47002 del pressupost de la Diputació de 2019;  i amb càrrec 
de 4.200,00 euros a l’aplicació pressupostària 500/3260/46200,  40.000,00 euros a 
l’aplicació pressupostària 500/3260/48109 i de 4.200,00 euros a l’aplicació 
pressupostària 500/3340/47002 del pressupost de la Diputació de l’exercici 2020. Tal i 
com es detalla a continuació:  
 

Any Aplicació pressupostària Import (en €) 

2019 500/3260/46200   
Ajuts a ajuntaments programes 
educatius Cooperació Cultural 

5.000,00 € 

2019 500/3260/48109  
Ajuts a entitats no lucratives per 
a programes i projectes 
pedagògics 

25.000,00 € 

2019 500/3340/47002  
Ajuts a indústries culturals 

5.000,00 € 

2020 500/3260/46200  
Ajuts a ajuntaments programes 
educatius Cooperació Cultural 

4.200,00 € 

2020 500/3260/48109  
Ajuts a entitats no lucratives per 
a programes i projectes 
pedagògics 

40.000,00 € 

2020 500/3340/47002  
Ajuts a indústries culturals 

4.200,00 € 

 Total  83.400,00  € 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
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s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
 
21. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11 h, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
La presidenta accidental El vicesecretari 
M. Àngels Planas i Crous Jordi Turon i Serra 
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