EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 989

Número:989
Caràcter: Ordinària
Data: 16 d'abril de 2019
Hora d’inici: 10.05 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2019/4264
Hi assisteixen
Sr. Miquel Noguer i Planas
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero
Sr. Albert Piñeira i Brosel
Sra. M. Àngels Planas i Crous
Sr. Jordi Camps i Vicente
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez
Sr. Josep Antoni Frias i Molina
Sr. Albert Gómez i Casas
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Sra. Núria Josa i Arbonés

President
Vicepresident 1r
Vicepresident 2n
Vicepresidenta 3a
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Secretari general
Interventora

Han excusat la seva absència
Sr. Carlos Álvarez i González

Diputat

Hi assisteixen, convidats per la Presidència
Sr. Lluís Costabella i Portella
Diputat
Sr. Joaquim Felip i Gayolà
Diputat
Sr. Pere Maluquer i Ferrer
Diputat
Sr. Juan José Serrán i Báez
Cap de Gabinet de Presidència
Ordre del dia
1.
2.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 d’abril
de 2019
Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

JG989/000080/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de
Banyoles per al finançament de La Factoria d'Arts Escèniques de BanyolesCentre de formació, producció i exhibició (exp. 2019/1343)
JG989/000084/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la subvenció nominativa a
l'Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí.(exp. 2019/167)
JG989/000087/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Institut Municipal
de Cultura d'Olot per al finançament del Festival MOT (exp. 2019/3276)
JG989/000089/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Associació
Inund'Art per al finançament del Festival Inund'Art (exp. 2019/3382)
JG989/000093/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'associació
Gironina de Teatre /Centre de Formació teatral El Galliner (exp. 2019/3035)
JG989/000094/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'associació
Puigcerdà Music per al finançament del Puigcerdà Music Festival (exp.
2019/3044)
JG989/000095/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Escola de Música
de Palafrugell per al finançament de l'energia, Centre d'Ensenyaments Artístics
<professionals de Palafrugell (exp. 2019/739)
JG989/000096/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Minusvàlids Físics
Associats MIFAS per al finançament d'actes culturals 40è aniversari de
l'Associació MIFAS (exp. 2019/3761)
JG989/000097/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Associació
Festival Còmic per al finançament del Festival Còmic 2019 (exp. 2019/3389)
JG989/000099/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Associació La
Processó de Verges per al finançament de la Processó de Verges 2019 (exp.
2019/3766)
JG989/000100/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Ubud
Produccions, S.L. per al finançament del Festival Milestone Project Girona (exp.
2019/2532)
JG989/000101/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la minoració i el
reintegrament parcial de la subvenció nominativa a l'OSIC per al finançament del
Programa.cat 2018 (exp. 2018/1754)
JG989/000102/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'una subvenció nominativa per
l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. (exp. 2019/166)
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

JG989/000103/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la Federació
Catalana d'Entitats Corals per al finançament d'activitats corals de la FCEC
Comarques de Girona (exp. 2019/3686)
JG989/000104/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la Fundació
Universitat Catalana d'Estiu per al finançament de la 51a edició de la Universitat
Catalana d'Estiu (exp. 2019/3864)
JG989/000105/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a
Can Quintana. Museu de la Mediterrània, per l'edició del volum núm. 11 de la
col·lecció Recerca i Territori (exp. 2019/3900)
JG989/000106/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de
Palafrugell per al finançament del Festival de Jazz Costa Brava (exp.
2019/3013)
JG989/000107/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a The Project Music
Company, S.L. per al finançament de la 57è edició del Festival de la Porta
Ferrada (exp. 2019/3687)
JG989/000108/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a la
Societat Andorrana de Ciència per a l'edició del llibre Els usos del patrimoni al
Pirineu: Llibre de les 15es Trobades Culturals Pirinenques (exp. 2019/3840)
JG989/000017/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Sant Ferriol, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2018 (exp. 2018/1184)
JG989/000018/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Cadaqués, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2018 (exp. 2018/246)
JG989/000019/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Habitatge (028): Convocatòria de les subvencions d'inversions en
habitatge (exp. 2019/3690)
JG989/000017/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa del decret núm.
29/2019 de la lletrada de l'Administració de Justícia de la Secció Tercera de la
Sala Contenciós Administrativa del TSJC, que declara l'arxivament de les
actuacions del recurs ordinari núm. 247/2017, per desaparició sobrevinguda de
l'objecte del procediment (exp. 2017/6709)
JG989/000019/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 737/2018, de 12
de desembre de 2018, dictada per la dictada per la Secció quarta de la Sala
Contenciós Administrativa del TSJC), resolent el recurs d'apel·lació número
23/2018 (exp. 2017/2582)
JG989/000021/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència del
dia 14-3-2019, relativa a la modificació del punt 3r de la convocatòria de les
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bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2019 (exp.
2019/263)
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

JG989/000025/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa l'Escola Universitària Salut i
Esport SL (EUSES), per al grup de recerca i formació (exp. 2019/2148)
JG989/000026/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Banyoles
per la Copa del Món de Triatló (exp. 2019/2156)
JG989/000027/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la Fundació Privada
Tommy Robredo, per a l'Open Memorial Santi (exp. 2019/2158)
JG989/000028/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Piragüisme Salt-Ter,
per al Salt Kayak Festival i activitats anuals (exp. 2019/2164)
JG989/000029/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'Associació Girona Judo,
per a l'XI Congrés Internacional de Judo (exp. 2019/2929)
JG989/000030/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a Octagon Esedos SL, per la
Marxa 3 Nacions 2019 (exp. 2019/3376)
JG989/000031/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, per la 44th Palamós Christmas Race 2019 (exp. 2019/3408)
JG989/000032/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Federació Catalana
d'Handbol, per al Programa de seleccions territorials (exp. 2019/2163)
JG989/000033/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Natació Banyoles,
per a les activitats esportives anuals (exp. 2019/3544)
JG989/000034/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Aprovar el text de conveni amb Bikeshow Sport
Events, SL. per al Sea Otter 2019 (exp. 2019/3071)
JG989/000035/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Consell Comarcal de la
Cerdanya per al Programa Esport Blanc Escolar (exp. 2019/3543)
JG989/000036/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Salt Gimnàstic Club per a
les activitats anuals i punt de tecnificació (exp. 2019/1614)
JG989/000037/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Figueres
per al Figueres Ciutat del Bàsquet Català 2020 (exp. 2019/3759)
JG989/000020/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica;
Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i els ajuntaments d'Hostalric, Llagostera i Vidreres, per la
posada en funcionament d'una prova pilot de dinamització comercial (exp.
2019/4254)
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42.

43.

44.

JG989/000005/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Resolució de la convocatòria de subvencions per
fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als
membres de la Xarxa Sedentaris de la província de Girona (XMSG) anualitat
2019 (exp. 8187/2018)
JG989/000001/2019-11-15PDDXV; 11-15Proposta Diputat Delegat Xarxa Viària;
Xarxa Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat
per SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros (exp. 2018/8227)
JG989/000009/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Aprovació del document d'Actualització del catàleg de carreteres de
la xarxa que gestiona la Diputació de Girona, any 2018 (exp. 2018/4151)

45.

Proposicions urgents

46.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2
d’abril de 2019

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 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.

JG989/000080/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Banyoles per al finançament de La Factoria d'Arts
Escèniques de Banyoles- Centre de formació, producció i exhibició (exp.
2019/1343)

L’Ajuntament de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
de la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles- Centre de formació, producció i
exhibició, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/1343).
La Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles es presenta com un espai de creació,
producció, exhibició i formació en les arts escèniques a Banyoles. Amb la voluntat
d’incentivar la producció artística en les arts escèniques, des dels seus inicis, La
Factoria s’ofereix com un equipament aglutinador d’intercanvis culturals i de suport als
artistes escènics i/o companyies, per tal de poder desenvolupar les seves
investigacions, creacions i produccions d’espectacles a través de residències.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
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una línia de cooperació amb equipaments culturals estratègics. El seu objectiu
fonamental és garantir el manteniment de l’oferta cultural en el territori.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Banyoles, per al finançament de la
Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles- Centre de formació, producció i exhibició,
l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/1343

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte
de
subvenció

la

Període d’execució
de l’activitat

Ajuntament
Banyoles

P1701600G

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

Cost total de
l'objecte
subvencionat
25.000,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
25.000,00 €

Import de la
subvenció

Factoria
d’Arts
Escèniques
de
Banyoles- Centre
de
formació,
producció
i
exhibició
Percentatge
de
finançament

15.000,00 €

60,00 %

25.000,00 €

de

Import a justificar

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS,
(15.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46223 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 de novembre de
2018 fins al 15 de novembre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
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La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament de Banyoles , accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 15.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 60,00 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Banyoles ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
25.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 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 l’Ajuntament de Banyoles, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
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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 Banyoles, té les obligacions
següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament de Banyoles, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
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.
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 Banyoles.
4.

JG989/000084/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la subvenció
nominativa a l'Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí.
(exp. 2019/167)

L’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament d’activitats de foment de la fotografia i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2019/167).
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de l’Associació Amics de la Fotografia de
Torroella de Montgrí, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei
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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 Amics de la Fotografia de Torroella de
Montgrí, per al finançament d’activitats de foment de la fotografia, que es detalla a
continuació:
Número
d’expedient

Nom del Beneficiari

NIF del beneficiari

2019/167

Associació Amics de la Fotografia de
Torroella de Montgrí

G17616186

Objecte de la subvenció
Activitats foment fotografia
Cost total de
l’objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge
de
finançament

Import a
justificar

4.570,00 €

4.570,00 €

1.500,00 €

32,82 %

4.570,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.500,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 502/3322/48100 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.
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 Amics de la
Fotografia de Torroella de Montgrí, accepta la subvenció, així com les condicions
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generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el
contrari.
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Amics de la Fotografia 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 i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada,
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Destinar un espai perquè INSPAI pugui instal·lar una exposició de fotografies que
s’integrarà a la programació del festival.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció,
per l’import de 1.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 32,82 %,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè
d’aquest acord.
VUITÈ. Règim de justificació. L’associació Amics de la Fotografia de Torroella de
Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 4.570,00 €
corresponents a l’import total de les despeses que consten en el pressupost de
depeses de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General
de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de subvencions) que ha de contenir la
informació següent:
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
b) 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;
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
d) Un exemplar de la producció gràfica de les exposicions.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan
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s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 24 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 Amics de la Fotografia 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.
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Associació Amics de la Fotografia 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.
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
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.
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

13

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de
Montgrí.
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General , a la Tresoreria de la
Diputació de Girona i Cooperació Cultural.

5.

JG989/000087/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Institut Municipal de Cultura d'Olot per al finançament del Festival MOT
(exp. 2019/3276)

L’Institut Municipal de Cultura d’Olot, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del Festival MOT, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2019/3276).
El Festival de literatura Girona-Olot, MOT, arriba aquest any a la 6a edició. El MOT és
un festival de literatura que se celebra a Girona i Olot durant dues setmanes
consecutives. En l’edició del 2019, el MOT 2019 tindrà lloc a Olot del 28 al 30 de març
a la sala El Torín i el bar Líquid.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per al patrimoni literari, l’objectiu de la qual és
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augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni literari i fomentar el coneixement dels
autors de les comarques de Girona o que han deixat obra relacionada amb el territori.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, de conformitat amb
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, 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’Institut Municipal de Cultura d’Olot, per al Festival
MOT, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3276

Nom
beneficiari

del

NIF
beneficiari

Institut Municipal
de Cultura d’Olot

P1700038A

Cost total de
l'objecte
subvencionat
40.000,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
40.000,00 €

Import de
subvenció

del

20.000,00 €

Objecte
de
subvenció

la

Festival MOT

la

Percentatge
finançament
50,00 %

de

Període
d’execució
de
l’activitat
Des de l’1 de
gener fins al 28
de juny de 2019
Import
a
justificar
40.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS,
(20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46281 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 28 de
juny de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 50,00 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot 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) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel
foment de la inclusió social i cultural.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juliol de 2019.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 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
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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’Institut Municipal de Cultura d’Olot, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) 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.
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 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.
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

18

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’Institut Municipal de Cultura d’Olot.
6.

JG989/000089/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Associació Inund'Art per al finançament del Festival Inund'Art (exp.
2019/3382)

L’Associació Inund’Art, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
Festival Inund’Art, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/3382).
Inund’art és un festival, alhora mostra i trobada d’art, centrat en l’art contemporani, un
espai d'exhibició i difusió d'art contemporani català i a Catalunya amb 13 edicions
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continuades a la seva trajectòria – aquesta de 2019 és la seva 14a edició. Suposa
l'accés a l'art visual contemporani en combinació amb d'altres llenguatges expressius
de l'àmbit principalment interdisciplinari. Articula en una sola programació d’arts
visuals, totes les seves vessants: pintura, escultura, fotografia, nous mitjans,
intervencions a l’espai públic, instal·lacions i performance.
És un aparador per la difusió de noves propostes artístiques que es mostren tant a
programadors del sector creatiu com al públic especialitzat i no especialitzat. La seva
programació és producte d’un acurat procés de selecció, que gestiona un jurat format
per artistes, entitats i professionals reconeguts. Es desenvolupa principalment a
l'espai públic augmentant la seva capacitat d'atracció i diversificació d'audiències.
És l’única mostra d’art contemporani a Girona i part important de l’entorn comarcal,
que en aquesta 14a edició vol donar especial rellevància a la perspectiva de gènere,
com queda palès en el cartell, dissenyat per l’artista Xènia Gasull, que reivindica la
lluita feminista en la consecució (i en el manteniment) dels seus drets.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals d’arts plàstiques. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques;
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’ Associació Inund’Art, 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 Inund’Art, per al finançament del
Festival Inund’Art, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3382

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució
de l’activitat

Associació
Inund’Art

G17925843

Festival
Inund’Art

Des de l’1 de gener
fins al 30 de juny de
2019
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Cost total de
l'objecte
subvencionat
43.050,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
43.050,00 €

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

7.000,00 €

16,26 %

Import a justificar
43.050,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL EUROS, (7.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48127 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de
juny de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Associació Inund’Art , accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 7.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 16,26 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Associació Inund’Art ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
43.050,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de juliol de 2019.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Associació Inund’Art, 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
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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 Inund’Art, 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 Inund’Art, 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.
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per
raó de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
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.
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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 Inund’Art.

7.

JG989/000093/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'associació Gironina de Teatre /Centre de Formació teatral El Galliner (exp.
2019/3035)

L’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, ha sol·licitat
una subvenció nominativa per al finançament d’activitats del Centre de formació
teatral El Galliner, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/3035).
Des que el 1990 l'Associació Gironina de Teatre (AGT) es va posar en marxa, el
volum d’activitats ha anat creixent a mesura que l’Associació obtenia el
reconeixement social i institucional a la seva tasca, fins arribar a la situació actual, de
plena consolidació dins el panorama cultural gironí. A hores d’ara, l’AGT té com a
socis la majoria dels professionals del teatre gironí (més d’un centenar) i gestiona la
segona escola de teatre de Catalunya en nombre d’alumnes (l’única de les
comarques gironines que dóna una formació global).
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben les activitats teatrals. 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 Gironina de Teatre/ Centre de formació
teatral El Galliner, 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:
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PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Gironina de Teatre/ Centre de
formació teatral El Galliner, per al finançament d’activitats del Centre de formació
teatral El Galliner, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Període d’execució
de l’activitat

Número
d'expedient
electrònic
2019/3035

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Associació
Gironina de Teatre/
Centre de formació
teatral El Galliner

G17380932

Cost total de
l'objecte
subvencionat
430.675,64€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
430.675,64 €

Import de la
subvenció

Activitats del Des del 16 de
Centre
de novembre de 2018
formació
fins al 15 de
teatral
El novembre de 2109.
Galliner
Percentatge de Import a justificar
finançament

55.000,00 €

12,77 %

430.675,64 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 55.000,00 MIL EUROS,
(55.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48102 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 de novembre de
2018 fins al 15 de novembre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
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 TRENTA VUIT MIL
CINC-CENTS EUROS (38.500,00€), 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 Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, hagi
presentat telemàticament al Registre General de la Diputació la justificació econòmica
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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 SETZE MIL CINC-CENTS EUROS, (16.500,00
€), 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 Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner ha de justificar
la subvenció concedida, per l’import de 430.675,64€ corresponents a l’import de les
despeses de que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació
següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat
per RD 887/2006 de 21 de juliol.
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

27

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 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 l’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner,
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 Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, 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 Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, i els tercers
relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació
es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de
les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
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contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (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
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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 Gironina de Teatre/ Centre de formació
teatral El Galliner.
8.

JG989/000094/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'associació Puigcerdà Music per al finançament del Puigcerdà Músic
Festival (exp. 2019/3044)

L’Associació Puigcerdà Music, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del Puigcerdà Music Festival, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2019/3044).
El Puigcerdà Music Festival té una duració de 13 dies, en què es programen concerts
consistents en recitals de solistes i música de cambra en diferents escenaris de la
Cerdanya. Es convida artistes de prestigi nacional i internacional, procedents de
diferents països.
El festival es complementa amb les masterclass que ofereixen els artistes durant la
duració del festival a joves talents nacionals i internacionals que aprofundeixen en el
seu aprenentatge i amplien el seu bagatge personal i professional en un entorn
natural privilegiat que condueix a la inspiració.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins de
la qual s’hi engloben els festivals de música.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’ Associació Puigcerdà Music, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
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qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Puigcerdà Music, per al finançament
del Puigcerdà Music Festival, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3044

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de
subvenció

la

Associació
Puigcerdà Music

G55332357

Puigcerdà
Music Festival

Cost total de
l'objecte
subvencionat
41.400,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
41.400,00 €

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

9.000,00 €

21,73 %

Període d’execució
de l’activitat
Des de l’1 de
gener fins al 31
d’octubre de 2019
Import a justificar
41.400,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de NOU MIL EUROS, (9.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48141 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de
setembre de 2019.
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 Puigcerdà Music Festival, 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.
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

32

Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 9.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 21,73 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Associació Puigcerdà Music ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
41.400,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
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 Puigcerdà Music, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
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novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Associació Puigcerdà Music, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
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control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
L’Associació Puigcerdà Music, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
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la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Puigcerdà Music.
9.

JG989/000095/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Escola de Música de Palafrugell per al finançament de l'energia, Centre
d'Ensenyaments Artístics <professionals de Palafrugell (exp. 2019/739)

L’Escola de Música de Palafrugell, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del funcionament ordinari de l’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics
Professionals de Palafrugell, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2019/739).
La creació de l’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals de Palafrugell
va venir motivada per la profusió d’estudiants de música que hi ha hagut a Palafrugell
i rodalies, mes de 300, en els darrers anys i per la necessitat d’oferir als que volien
seguir els estudis professionals una oportunitat de poder fer-ho sense haver-se de
desplaçar a Girona on existia l’únic centre d’aquestes característiques en tota la
demarcació.
L’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals de Palafrugell imparteix
estudis de grau professional de música, els que determina el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i compta amb un centenar d’alumnes
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del Baix Empordà amb perspectiva de creixement, essent l’únic centre d’aquestes
característiques dins de la seva àrea geogràfica.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb equipaments culturals estratègics.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’ Escola de Música de Palafrugell, de conformitat amb allò
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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’Escola de Música de Palafrugell, per al
funcionament ordinari de l’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals de
Palafrugell, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/739

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte
de
subvenció

Escola de Música
de Palafrugell

B17377177

Cost total de
l'objecte
subvencionat
174.000,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
174.000,00 €

Import de la
subvenció

funcionament
ordinari
de
l’Energia, Centre
d’Ensenyaments
Artístics
Professionals de
Palafrugell
Percentatge
de Import a justificar
finançament

15.000,00 €

8,62 %

la

Període
d’execució
de
l’activitat
Des de l’1 de
setembre
de
2018 fins al 30
d’agost de 2019
(curs
escolar
2018/2019)

174.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS,
(15.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47019 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de setembre de 2018
fins al 30 d’agost de 2019 (curs escolar 2018/2019).
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’Escola de Música de Palafrugell , accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 15.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 8,62 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Escola de Música de Palafrugell ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 174.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
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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’Escola de Música de Palafrugell, presenti la documentació justificativa
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes,
amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
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’Escola de Música de Palafrugell, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Escola de Música de Palafrugell, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
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f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com
a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona.
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de
Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Escola de Música de Palafrugell.
10.

JG989/000096/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
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Minusvàlids Físics Associats MIFAS per al finançament d'actes culturals
40è aniversari de l'Associació MIFAS (exp. 2019/3761)
Minusvàlids Físics Associats (MIFAS), ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament d’actes culturals 40è aniversari de l’Associació MIFAS, l’any 2019, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2019/3761).
MIFAS naixia l’any 1979 amb l’esperit de representar a les persones amb discapacitat
física de les comarques gironines i amb la missió d’aconseguir la plena integració i
igualtat d'aquest col·lectiu en els diversos vessants de la nostra societat.
En tot aquest temps, el paper de MIFAS mai no ha estat tant resoldre les
problemàtiques individuals sinó afrontar la necessitat de promocionar el col•lectiu,
cercant instruments d’autodefensa, de protecció, de cultura, de treball, de relació, de
temps de lleure; en poques paraules, treballar decididament per la nostra comunitat.
El proper 27 de setembre tindrà lloc el 40è l’aniversari de constitució de l’Associació
MIFAS, amb la xifra de 5.089 persones associades en actiu, per tal de celebrar aquest
aniversari tant especial s’han organitzat dos actes per dur a terme al llarg d’aquest
2019: MIFAS FEST i la Jornada sobre Autonomia i Discapacitat.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb entitats i empreses culturals. L’objectiu
d’aquesta línia és fomentar les accions culturals en el marc de l’associacionisme de
les comarques de Girona i donar suport al desenvolupament d’empreses culturals que
programen projectes en el territori.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de MIFAS, 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 Minusvàlids Físics Associats (MIFAS), per al
finançament d’actes culturals 40è aniversari de l’Associació MIFAS, l’any 2019, que
es detalla a continuació:
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Període d’execució
de l’activitat

Número
d'expedient
electrònic
2019/3761

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Minusvàlids Físics
Associats (MIFAS)

G17053208

Cost total de
l'objecte
subvencionat
37.976,97€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
37.976,97€

Import de la
subvenció

Actes
Des de l’1 de
culturals 40è gener fins al 29 de
aniversari de novembre de 2019
l’Associació
MIFAS
Percentatge
Import a justificar
de
finançament
13,16 %
37.976,97€

5.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS,
(5.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48140 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 29 de
novembre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Minusvàlids Físics Associats (MIFAS), 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 13,16 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
Minusvàlids Físics Associats (MIFAS), ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 37.976,97€ 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 Minusvàlids Físics Associats (MIFAS), presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
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a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
Minusvàlids Físics Associats (MIFAS), 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.
Minusvàlids Físics Associats (MIFAS), 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 Minusvàlids Físics Associats (MIFAS).
11.

JG989/000097/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Associació Festival Còmic per al finançament del Festival Còmic 2019
(exp. 2019/3389)

L’Associació Festival Còmic ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del Festival Còmic, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2019/3389).
El Festival Còmic, que enguany arriba a la seva 12a edició, és una proposta
eclèctica que presenta un programa a cavall entre el cabaret i l’experimentació.
Combina propostes de llarga trajectòria amb propostes emergents, propostes
internacionals amb propostes locals, per oferir una programació escènica no habitual
a la zona i esdevenir un aparador d’allò inclassificable: bufons, mims, poetes,
pallassos... A banda, té una vessant social i ofereix als barris de la perifèria de
Figueres tallers i activitats que giren al voltant de l’humor com a teràpia.
Els principals objectius del Festival són:
- Apropar artistes d’arreu del món a la gent de l’Empordà i la resta del país.
- Oferir un festival basat en l’humor i la sàtira.
- Situar a la comarca de l’Alt Empordà en el marc de les iniciatives culturals de la
demarcació.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per 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.
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Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació Festival Còmic, 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 Festival Còmic, per al Festival Còmic,
l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3389

Nom del beneficiari

NIF
beneficiari

Associació Festival
Còmic

G55287148

Cost total de
l'objecte
subvencionat
118.122,66€

Cost de les despeses
subvencionables

Import de
subvenció

118.122,66 €

del

7.500,00 €

Objecte de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Període
d’execució
de
l’activitat
Des de l’1 de
gener fins al 31
de maig de
2019
Import
a
justificar

6,34 %

118.122,66 €

Festival Còmic

la

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL CINC-CENTS
EUROS, (7.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48130 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de
maig de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que la l’Associació Festival Còmic, accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 7.500,00€ que representa
un percentatge de finançament del 6,34 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Associació Festival Còmic ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
118.122,66€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 28 de juny de 2019.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Associació Festival Còmic, 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.
L’Associació Festival Còmic, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
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g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
L’Associació Festival Còmic, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
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j)

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

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

JG989/000099/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Associació La Processó de Verges per al finançament de la Processó de
Verges 2019 (exp. 2019/3766)

L’Associació “La Processó de Verges”, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de La Processó de Verges, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2019/3766).
La Processó de Verges, tot i el seu evident origen religiós, és una festa cultural que se
celebra cada Dijous Sant. A part d’aquest dia, el Dissabte Sant o Dissabte de Glòria
se celebra la Processó dels Petits. La Processó de Verges va ser declarada el 2010
Festa Patrimonial d’Interès Nacional, fent especial esment al carrer dels Cargols i La
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Dansa de la Mort, element singular de la Processó, i declarats també el 2010
Elements Patrimonials.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb
la cultura popular i tradicional catalana i garantir la difusió i coneixement dels elements
i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació “La Processó de Verges”,, 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 “La Processó de Verges”, per La
Processó de Verges, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3766

Cost total de
l'objecte
subvencionat
39.900,00€

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Associació
“La
Processó
de
Verges”,
Cost
de
les
despeses
subvencionables
39.900,00 €

G17505686

La
Processó
de Verges

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

13.000,00 €

32,58 %

Període
d’execució
de
l’activitat
Des de l’1 de
gener fins al 31
de maig de 2019
Import a justificar
39.900,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRETZE MIL EUROS,
(13.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48124 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de
maig de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Associació “La Processó de Verges, accepta la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 13.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 32,58 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Associació “La Processó de Verges”, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 39.900,00€ 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)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.
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juliol de 2019.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Associació “La Processó de Verges”, presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Associació “La Processó de Verges”, 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) 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 “La Processó de Verges”, 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

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

57

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 “La Processó de Verges”.
13.

JG989/000100/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
Ubud Produccions, S.L. per al finançament del Festival Milestone Project
Girona (exp. 2019/2532)

Ubud Produccions S.L. ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
Festival Milestone Project Girona, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2019/2532).
Milestone Project neix a Girona el 2012 per tractar de desenvolupar un festival
contracultural en un moment de profunds canvis en el panorama social, cultura i
econòmic. Amb base en l'art però sense oblidar la profunditat necessària del
pensament, Milestone Project intenta traçar modestament una línia sobre la
importància de l'art i l'educació en la societat. Milestone en anglès significa "canvi de
rumb" i "punt de trobada" i, com a festival, treballa per donar un nou enfocament que
connecti cultura i societat, lliure de prejudicis i amb capacitat transformadora de
l'espai.
Amb la cultura i el pensament com a eina de renovació sociopolítica, Milestone Project
es desenvolupa com a expositor, connector i productor d'art contemporani i
pensament. Un experiment cultural que abasta una ciutat, Girona.
I, sobretot, reuneix una basta xarxa humana de professionals de diferents sectors
(pintura, música, filosofia, sociologia, antropologia, economia, màrqueting, disseny,
restauració, etc.) que any rere any amplien aquesta xarxa, solidificant el projecte i
desenvolupant idees socials i innovadores que connecten l'emoció i l’intel·lecte. Tot
això amb l’objectiu de sempre del festival, que és arribar a gaudir de l’art com a mitjà
d’expressió i del pensament com a camí pel desenvolupament.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals d’arts plàstiques. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques;
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor d’Ubud 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.
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D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a Ubud Produccions S.L. per al finançament del
Festival Milestone Project Girona, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/2532

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

Ubud Produccions
S.L.

B55100416

Cost total de
l'objecte
subvencionat
58.500,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
58.500,00 €

Import de la
subvenció

Festival
Milestone
Project Girona
Percentatge de
finançament

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

8.500,00 €

14,52 %

58.500,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUIT MIL CINC-CENTS
EUROS, (8.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47004 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31
d’octubre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Ubud Produccions 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 8.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 14,52 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
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SETÈ. Règim de justificació.
Ubud Produccions S.L. ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
58.500,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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 Ubud 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.

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

60

El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
Ubud Produccions S.L. té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Ubud 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
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

61

realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
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
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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 Ubud Produccions S.L.
14.

JG989/000101/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la minoració
i el reintegrament parcial de la subvenció nominativa a l'OSIC per al
finançament del Programa.cat 2018 (exp. 2018/1754)

La Junta de Govern de la Diputació de 20 de març de 2018 va concedir a
l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural una subvenció nominativa per al
finançament del Programa.cat per un import de 90.000,00 euros.
Es va signar el conveni regulador de la subvenció (el 17 d’abril de 2018 per part del
President de la Diputació de Girona i el 25 d’abril de 2018 per part de la Presidenta
del Consell d’Administració de l’OSIC).
D’acord amb el punt setè del present conveni, la Diputació de Girona va efectuar el
pagament dels 90.000,00 € mitjançant bestreta.
En el pacte vuitè del conveni es va establir que la subvenció s'havia de justificar dins
el termini que finalitzava el 31 de març de 2019. En relació amb la justificació, l’OSIC
va presentar la documentació justificativa dins el termini i en la forma establerts al
conveni, per un import de 78.396,65 €.
En el punt novè del conveni s’especificava que un cop presentada la liquidació final, la
Diputació de Girona podia exigir, si escau, el reintegrament dels romanents existents
respecte dels fons transferits.
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Els articles 22.b) i 30 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona regulen el
procediment modificació i minoració de les subvencions. L’article 34, regula el
procediment de reintegrament segons el qual quan a conseqüència de la revisió de
la subvenció l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el
preceptor està obligat a reintegrar-ne l’excés.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la minoració de la subvenció, d’acord l’article 22.b) i 30 de
l’Ordenança General de la Diputació de Girona.
SEGON. Iniciar el reintegrament parcial de la subvenció, per un import d’11.603,35 €,
d’acord el punt novè del conveni.
Número d'expedient
Beneficiari
NIF
Concepte
Òrgan i data de concessió
Subvenció concedida
Import justificat
Import a reintegrar

2018/1754
OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural
Q0801883J
Programa.cat
Junta de Govern, 20 de març de 2018
90.000,00 €
78.396,65 €
11.603,35 €

TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència:
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no
fos hàbil, fins el immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
QUART. Establir que l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha d'ingressar
l'import total a reintegrar que consta en el punt segon d'aquest acord, en el número de
compte ES13 2100 0002 5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,
fent advertiment que la resolució del procediment de reintegrament exhaureix la via
administrativa (art. 42.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions).

15.

JG989/000102/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació d'una subvenció
nominativa per l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. (exp. 2019/166)
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L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de l’organització de les Jornades Fotogràfiques i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2019/166).
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions;
Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, per al
finançament de l’organització de les Jornades Fotogràfiques, que es detalla a
continuació:
Número
d’expedient

Nom del Beneficiari

NIF del
beneficiari

2019/166

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

P1705300J

Objecte de la subvenció
Organització Jornades Fotogràfiques
Cost total de
l’objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge
de
finançament

Import a
justificar

20.000,00 €

20.000,00 €

1.000,00 €

5%

20.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 502/3322/46202 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.
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 l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades
per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a
comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, 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 i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada,
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció,
per l’import de 1.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 5%,
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè
d’aquest acord.
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha de justificar la
subvenció concedida, per l’import de 20.000,00 € corresponents a l’import total de les
despeses que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat
de documentació) que ha de contenir la informació següent:
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
b) 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;
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
d) Exemplars de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les Jornades Fotogràfiques
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 25 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 Castell-Platja d’Aro presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
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e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.
TRETZÈ. Notificar aquest acord a que l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, a la Tresoreria de la
Diputació de Girona i a Cooperació Cultural.
16.

JG989/000103/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la
Federació Catalana d'Entitats Corals per al finançament d'activitats corals
de la FCEC Comarques de Girona (exp. 2019/3686)

La Federació Catalana d’Entitats Corals, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de les activitats corals de la FCEC comarques gironines, l’any 2019, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/3686).
La Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) és una entitat que té per finalitat
essencial impulsar i coordinar les activitats corals de les entitats federades,
l’assessorament i l’orientació a les agrupacions adherides i la promoció de noves
entitats corals. És membre de la Federació Europea de Joves Corals i actualment té
més de 450 entitats corals federades.
Per l'any 2019 estan programades les següents activitats: 2 Jornades de Cant
Gregorià, 4 concerts del Cicle coral, 5 Concerts de Primavera, 2 Concerts de Tardor,
5 Concerts Nadalencs, 2 Concerts de Música Sacra a Girona, 4 Tallers de Cant Coral,
19 Concerts a Temps de Flors, 2 Trobades de Corals Seniors ,1 Descoberta de
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repertori, 1 Curs de 3 Jornades de Direcció i Cant Coral, 1 trobada de Cors Juvenils, 1
Aplec de Catalunya Coral.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per a la promoció de les arts escèniques, dins
les quals s’hi engloben les accions de promoció i difusió de la música i el cant.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Federació Catalana d’Entitats Corals, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a La Federació Catalana d’Entitats Corals, per al
finançament de les activitats corals de la FCEC comarques gironines, l’any 2019, que
es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3686

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de
subvenció

la

La
Federació
Catalana d’Entitats
Corals

G58042201

Cost total de
l'objecte
subvencionat
13.300,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
13.300,00 €

Import de la
subvenció

Activitats corals
de
la
FCEC
comarques
gironines
Percentatge
de
finançament

3.000,00 €

22,55 %

Període
d’execució
de
l’activitat
Des de l’1 de
gener fins al 31
d’octubre
de
2019
Import a justificar
13.300,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS, (3.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48126 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31
d’octubre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que La Federació Catalana d’Entitats Corals, accepta la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 3.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 22,55 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
La Federació Catalana d’Entitats Corals ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 13.300,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
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encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt La Federació Catalana d’Entitats Corals, presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
La Federació Catalana d’Entitats Corals, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
La Federació Catalana d’Entitats Corals, 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.
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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 La Federació Catalana d’Entitats Corals.
17.

JG989/000104/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la
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Fundació Universitat Catalana d'Estiu per al finançament de la 51a edició
de la Universitat Catalana d'Estiu (exp. 2019/3864)
La Fundació Universitat Catalana d’Estiu, ha sol·licitat una subvenció nominativa per
al finançament de la 51a edició de la Universitat Catalana d’Estiu , l’any 2019, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2019/3864).
L’activitat principal de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu és l’organització de
l’edició que cada any, d’ençà de 1969, se celebra de la Universitat Catalana d’Estiu a
la localitat nord-catalana de Prada de Conflent. La missió de la Fundació Universitat
Catalana d’Estiu és promoure les actuacions fora del marc oficial per tal de contribuir a
vitalitzar alguns aspectes del pensament català sobre els problemes contemporanis i
això complementat com a punt d’encontre dels intel·lectuals de tots els Països
Catalans, que vol sumar el seu nivell universitari el seu caràcter popular. És a dir, un
fòrum independent, destacat pel seu esperit crític i la profunditat de les anàlisis que
s’hi duen a terme desinteressadament. No solament tot el professorat de les
Universitats de tots els Països Catalans, sinó també tots els intel·lectuals de totes
aquestes procedències, troben a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu canals de
comunicació i d’expressió, que sense aquella, no existirien. Les dates previstes de
l'UCE són del 16 al 24 d'agost del 2019.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis
superiors. L’objectiu d’aquesta línia és fomentar l’accés al coneixement i a la
formació professional superior.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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 Universitat Catalana d’Estiu, per al
finançament de la 51a edició de la Universitat Catalana d’Estiu, l’any 2019, que es
detalla a continuació:
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Número
d'expedient
electrònic
2019/3864

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de
subvenció

La
Fundació
Universitat
Catalana d’Estiu

G60945664

51a edició de la
Universitat
Catalana d’Estiu

Cost total de
l'objecte
subvencionat
286.200,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
286.200,00 €

Import de la
subvenció

Percentatge
finançament

7.000,00 €

2,44 %

la

de

Període
d’execució
de
l’activitat
Des de l’1 de
gener fins al 30
de setembre de
2019
Import a justificar
286.200,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SET MIL EUROS, (7.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48106 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de
setembre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que La Fundació Universitat Catalana d’Estiu, accepta la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 7.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 2,44 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Universitat Catalana d’Estiu ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 286.200,00€ 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 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 Universitat Catalana d’Estiu, presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
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a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
La Fundació Universitat Catalana d’Estiu, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
La Fundació Universitat Catalana d’Estiu, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
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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 La Fundació Universitat Catalana d’Estiu.
18.

JG989/000105/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció
nominativa a Can Quintana. Museu de la Mediterrània, per l'edició del
volum núm. 11 de la col·lecció Recerca i Territori (exp. 2019/3900)

L’organisme autònom Can Quintana. Museu de la Mediterrània, de Torroella de
Montgrí, en data 1 d’abril de 2019, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de l’edició de l’onzè volum de la col·lecció “Recerca i Territori”, i s’ha
instruït l’expedient 2019/3900.
La col·lecció “Recerca i Territori” neix el 2009 per donar sortida a aquells treballs que
aporten coneixement en tot allò que té a veure amb el territori més proper del Baix Ter
i que són realitats des d’una recerca i investigació d’alt nivell. Es tracta d’una
col·lecció que treu un volum anual i que combina els treballs que surten de les
Beques de recerca Joan Torró i Cabratosa i els estudis monogràfics en matèria de
recerca i territori duts a terme per autors reconeguts que porten una trajectòria de
llarga durada treballant sobre un tema determinat. En el volum núm. 11 s’hi publicaran
els treballs guanyadors dels XI Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa, en les
dues modalitats de ciències socials i ciències naturals, que són Crònica d’una
epidèmia: Torroella contra el còlera, de Daniel Fuentes, i L’anguila europea (Anguilla
anguilla) a la Plana del Baix Ter: noves eines per a una gestió sostenible de la pesca
d’angules , de Lluís Zamora.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei de
Comunicació Cultural atorgui una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí per a l’edició del volum corresponent per a l’any 2019 de la col·lecció
“Recerca i Territori”. A partir d’aquest any, la col·lecció “Recerca i Territori” l’edita
l’organisme autònom de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí Can Quintana. Museu
de la Mediterrània, motiu pel qual la sol·licitud d’aquest 2019 l’ha presentat aquest
organisme autònom.
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2019 hi figura una
subvenció consignada nominativament a favor de Can Quintana. Museu de la
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Mediterrània, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article
65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta de Govern,
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació,
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:
Primer: Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Expedient
Beneficiari
CIF/NIF
2019/3900
CAN QUINTANA. MUSEU DE LA Q1700569E
MEDITERRÀNIA
Objecte de la subvenció
Edició del volum núm.11 de la col·lecció “Recerca i Territori”
Subvenció
Import concedit
4.000,00 €

Cost de l’objecte de la subvenció i import a % de finançament
justificar
8.000,00 €
50%

Segon: Autoritzar la despesa de 4.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 503/3340/46280 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any
2019.
Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de
despeses ordinàries relacionades amb l’edició del volum núm. 11 de la col·lecció
“Recerca i Territori” i previstes en el pressupost de despeses de la sol·licitud de
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el
període de justificació.
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el
15 de novembre de 2019.
Quart: Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat
subvencionada.
Cinquè: Acceptació de la subvenció. Es considera que l’organisme autònom Can
Quintana. Museu de la Mediterrània, de Torroella de Montgrí, accepta la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en
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aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no
manifesta el contrari.
Sisè: Termini i règim de justificació. L’organisme autònom Can Quintana. Museu de la
Mediterrània ha de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2019 la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per import de 8.000,00 €,
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació (per via
telemàtica) del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació»
del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà
mitjançant una transferència bancària.
Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada.
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de la
publicació subvencionada, així com en el material de difusió relatiu a la presentació
del llibre.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui
correspondre, s’aplicaran les següents regles:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
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beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
Novè: Altres obligacions del beneficiari. L’Organisme Autònom Can Quintana. Museu
de la Mediterrània, de Torroella de Montgrí, té les obligacions següents:
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva sol·licitud.
Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o demanats
a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals,
amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
Lliurar a la Diputació de Girona 6 exemplars de l’obra subvencionada.
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els
supòsits següents:
— Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
— En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
— Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions
estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
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:
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels drets
estatutaris.
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
El rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeixen.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici de llurs càrrecs.
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Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
Dissetè. Notificar aquest acord a l’organisme autònom Can Quintana. Museu de la
Mediterrània, de Torroella de Montgrí.
19.

JG989/000106/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Palafrugell per al finançament del Festival de Jazz Costa
Brava (exp. 2019/3013)

L’Ajuntament de Palafrugell, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del 25è Festival de Jazz Costa Brava, l’any 2019, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2019/3013).
El Festival de Jazz de la Costa Brava té com a objectiu, fer arribar el jazz emergent
català al públic del municipi i la comarca, consolidar una programació musical amb
músics estrangers de gran nivell i fora de la temporada d’estiu, posicionat Palafrugell
com a nucli referencial de la comarca en la programació musical i cultural.
El Festival de Jazz de la Costa Brava s’ha anat consolidant com un dels
esdeveniments de tardor referents a les nostres comarques.
En aquest sentit, els objectius a acomplir es van consolidant any rere any:
- Fer arribar el jazz emergent català al públic de Palafrugell i comarca.
- Consolidar una programació musical amb músics estrangers de gran nivell a
Palafrugell i comarca.
- Consolidar una programació musical fora de la temporalitat de l’estiu.
- Desestacionalitzar la temporada turística, programant durant un període
estacional en el qual encara es pot atreure públic de més enllà de les nostres
comarques.
- Posicionar Palafrugell com a nucli referencial de la comarca en la programació
musical i cultural.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
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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’Ajuntament de Palafrugell, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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 Palafrugell, per al finançament del
25è Festival de Jazz Costa Brava, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3013

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

Ajuntament
Palafrugell

P1712400I

Cost total de
l'objecte
subvencionat
55.000,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
55.000,00 €

Import de la
subvenció

25è Festival de
Jazz
Costa
Brava
Percentatge de
finançament

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

10.000,00 €

18,18 %

55.000,00 €

de

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS,
(10.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46224 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31
d’octubre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament de Palafrugell , accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 10.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 18,18 %, 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 Palafrugell ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
55.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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 l’Ajuntament de Palafrugell, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Palafrugell, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
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g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament de Palafrugell, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palafrugell.
20.

JG989/000107/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
The Project Music Company, S.L. per al finançament de la 57è edició del
Festival de la Porta Ferrada (exp. 2019/3687)

The Project Music Company, S.L. ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del 57a edició del Festival de la Porta Ferrada, l’any 2019, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2019/3687).
El 57è Festival de la Porta Ferrada, presentarà enguany una programació que
continua apostant per la diversitat d’estils musicals: Jazz, Pop, Rock, Música Clàssica
i el seu tradicional contrapunt de la Dansa. Als mesos de juliol i d’agost, artistes
internacionals i nacionals de primer nivell, donaran forma a una programació farcida
d’exclusives i presentacions de nous treballs, utilitzant la diversitat única d’espais que
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la ciutat de Sant Feliu de Guíxols ofereix: Espai Port, Església del Monestir, Teatre
Narcís-Masferrer, Recinte de Vilartagues,i carrers de Sant Feliu.
Un festival adreçat a un ampli ventall de públic amb clara voluntat de cercar-ne de
nous, i arrelat a la ciutat que des de fa més de 56 anys l’acull. Empreses, artistes i
voluntaris del teixit social de Sant Feliu de Guíxols i de les comarques gironines
col•laborant i participant activament una vegada més en aquesta nova edició del
festival.
El festival de la Porta Ferrada, ubicat en una zona especialment prolífica en Festivals
d’estiu, té un tret ben diferencial respecta altres festivals de mateixa magnitud, el fet
d’estar arrelat a la ciutat que l’acull, una població amb gran tradició cultural, que ha
permès mantenir durant tants anys una oferta cultural de primer nivell, fent del nostre
festival, el que compta en més edicions dels festivals que es celebren al nostre país.
Aquest arrelament es manifesta socialment amb el gran nombre de voluntaris que any
rere any col•laborant en tasques de suport i producció.
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 The Project Music Company, SL, de conformitat amb allò
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a The Project Music Company, S.L. per al
finançament del 57a edició del Festival de la Porta Ferrada, l’any 2019, que es detalla
a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3687

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de
subvenció

la

The Project Music
Company, S.L.

B65015075

50a edició del
Festival de la

Període
d’execució
de
l’activitat
Des de l’1 de
gener fins al 15
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Cost total de
l'objecte
subvencionat
1.521.000,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
750.000,00 €

de setembre de
2019

Import de la
subvenció

Porta
Ferrada,
contractació
artística i caixets
Percentatge
de
finançament

38.000,00 €

5,06 %

750.000,00 €

Import a justificar

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-VUIT MIL EUROS,
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47008 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 caixets”,
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 The Project Music Company, 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 5,06 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
The Project Music Company, S.L. ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 750.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de contractació artística i
caixets que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació
següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
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d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració del beneficiari 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.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
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Tan bon punt The Project Music Company, 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.
The Project Music Company, S.L. té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) 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.
The Project Music Company, 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.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
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e) 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
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 The Project Music Company, S.L.
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21.

JG989/000108/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció
nominativa a la Societat Andorrana de Ciència per a l'edició del llibre Els
usos del patrimoni al Pirineu: Llibre de les 15es Trobades Culturals
Pirinenques (exp. 2019/3840)

La Societat Andorrana de Ciències, en data 28 de març de 2019, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per a l’edició del llibre Els usos del patrimoni al Pirineu: Llibre
de les 15es Trobades Culturals Pirinenques, i s’ha instruït l’expedient 2019/3840.
La Societat Andorrana de Ciències és una associació cultural, privada, amb finalitats
no lucratives, que realitza projectes culturals i educatius dins els àmbits del
coneixement, recerca i formació superior. Està orientada a fomentar l’àrea científica
de la vida cultural, en totes les seves vessants, accentuant de manera especial les
activitats de divulgació i recerca, i seguint el criteri que la ciència no és res més que
curiositat orientada al coneixement creatiu tractada amb rigor, exposada amb claredat
i de manera que resulti atractiva i a l’abast de tothom.
En el pressupost general de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Societat Andorrana de Ciències - Publicació ponències
Trobades Pirinenques: Comunicació Cultural. 503/3340/48107 per import de 2.500,00
€.
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2019 hi figura una
subvenció consignada nominativament a favor de la Societat Andorrana de Ciències,
d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, l’informe favorable de la cap del Servei de
Comunicació Cultural, i de conformitat amb el decret de 28 de setembre de 2018 de
delegació a favor de la Junta de Govern de les atribucions per a l’atorgament de
subvencions nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, sigui quin sigui el seu import, amb càrrec als crèdits
dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu, i dins els límits establerts a la legislació
de règim local, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per
unanimitat, acorda:
Primer: Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Expedient
2019/3840

Beneficiari
CIF/NIF
SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES
P251292A
Objecte de la subvenció
Publicació del llibre Els usos del patrimoni al Pirineu: Llibre de les 15es Trobades
Culturals Pirinenques
Subvenció
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Import concedit

Pressupost i Import a justificar

2.500,00 €

6.500,00 €

% de
finançament
38,46 %

Segon: Autoritzar la despesa de 2.500,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 503/3340/48107 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any
2019.
Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de
despeses ordinàries relacionades amb la publicació del llibre Els usos del patrimoni al
Pirineu: Llibre de les 15es Trobades Culturals Pirinenques , i previstes en el
pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció; per tant, l’import que
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el
període de justificació.
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el
15 de novembre de 2019.
Quart: Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat
subvencionada.
Cinquè: Acceptació de la subvenció. Es considera que la Societat Andorrana de
Ciències 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. La Societat Andorrana de Ciències ha de justificar
dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2019 la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per import de 6.500,00 €, corresponent a l’import de les
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç :
(http://www.ddgi.cat/web/document/701)
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els
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esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà
mitjançant una transferència bancària.
Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui
correspondre, s’aplicaran les següents regles:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
Novè: Altres obligacions del beneficiari. La Societat Andorrana de Ciències té les
obligacions següents:
a)Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva
sol·licitud.
b)Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui
requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de
Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa aplicable.
c)Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d)Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
e)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f)Fer constar el logotip de la Diputació de Girona com a institució col·laboradora a
la pàgina de crèdits de la publicació.
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g)Lliurar a la Diputació de Girona 6 exemplars de la publicació subvencionada.
h)Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin
aplicables.
Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els
supòsits següents:
a)Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
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entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions
estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
establertes a l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
Dissetè. Notificar aquest acord a la Societat Andorrana de Ciències.
22.

JG989/000017/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí
subvenció de l'Ajuntament de Sant Ferriol, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/1184)
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Sant Ferriol se li va concedir la
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall:
Expedient

Línia

Concepte

Pressupost

Subvenció

2018/1184

inversions

Adquisició gasolinera
de Fares

23.364,10

18.862,00 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Ferriol de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’acord amb la
documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la Junta de Govern, a
proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i
Bon Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Ferriol el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per a obres
d’inversió, expedient 2018/1184, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte

Concepte final

Pressupost

Subvenció
Inicial €
18.862,00

Adquisició
gasolinera de
Fares

Adquisició
gasolinera de
Fares
Redacció POUM

21.240,83

13.352,83

13.352,83

Arranjament de
camins

3.862,00

3.862,00
18.862,00

Subvenció
Final €
1.647,17

18.862,00

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Ferriol 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.
23.

JG989/000018/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí
subvenció de l'Ajuntament de Cadaqués, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/246)

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

Línia

Concepte

Pressupost

Subvenció

2018/246

Inversions

Tractament
superficial i de
millora en jardineria
del Passeig de
Cadaqués

141.639,99

69.953,00 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Cadaqués de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 69.953,00
€, 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 de Cadaqués el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient
2018/246, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte

Concepte final

Pressupost

Recalçat solera
paviment pavelló
municipal

266.730,03

Tractament
superficial i de
millora en jardineria
del Passeig de
Cadaqués

Subvenció
Inicial
69.953,00 €

Subvenció
Final

69.953,00 €

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Cadaqués 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.
24.

JG989/000019/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Habitatge (028): Convocatòria de les subvencions d'inversions en
habitatge (exp. 2019/3690)

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén
col·laborar amb el finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge.
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, estableix aquesta línia de subvencions
amb la finalitat de col·laborar econòmicament en el finançament de les actuacions
per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials d’habitatge.
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L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a inversions en habitatges
de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials d’habitatge.
Les actuacions subvencionables es determinen en les bases específiques
reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació el dia 19 de març de 2019, i
publicades al BOP núm. 61, de 27 de març de 2019.
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert a l'Ordenança
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, d’acord amb el que
estableixen les Bases específiques reguladores.
Atesos els antecedents anteriors, la Junta de Govern, a proposta del diputat president
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a
polítiques socials, el text de la qual es transcriu com segueix:
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A INVERSIONS
EN HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS
1. Objecte i finalitat
L’Objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim
de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la
Diputació de Girona, per finançar actuacions per a inversions en habitatges destinats
a polítiques socials, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel
Ple de la Diputació en la sessió de 19 de març de 2019 i publicades al BOP núm. 61,
de 27 de març de 2019.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 300.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació.
Any
Aplicació pressupostària
Import
en
euros
2019
403.1521.76200 Ajuts a ajuntaments per inversió
200.000,00
Habitatge
2020
403.1521.76200 Ajuts a ajuntaments per inversió
100.000,00
Habitatge
Total
300.000,00
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar
subvencions amb un import més elevat, aquest crèdit podrà ser ampliat amb un
percentatge addicional del 50%, derivat d’una modificació de crèdit. L’efectivitat de la
quantia addicional estarà condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit
corresponent amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de
l’augment de la convocatòria.
3. Termini de presentació de sol·licituds
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Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, amb un màxim de
5 habitatges.
Les sol·licituds es podran presentar des del 2 de maig fins el 28 de juny de 2019.
Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el model normalitzat disponible al web
de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/inversió_habitatge_2019), i
s’han d’acompanyar de la documentació que recull l’article 8 de les bases
reguladores.
La sol·licitud s'haurà de signar mitjançant signatura electrònica amb un certificat vàlid,
emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya. Les sol·licituds i la documentació adjunta s’hauran de presentar
telemàticament per mitjà de la plataforma EACAT.
4. Quantia subvenció
L’import màxim de la subvenció serà de 10.000 € per a cada habitatge de propietat
municipal i de 7.000 € per a cada habitatge cedit. El mínim en ambdós casos serà de
2.500 €.
5. Termini per justificar les actuacions
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 15 d’abril de 2020.
6. Termini de resolució i notificació
6.1 Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos a comptar de la
finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest
termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
6.2 Termini de notificació
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent de la notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa,
es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.
8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació de Girona i al
lloc web corporatiu, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de
la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
8. Efectivitat
Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions
contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de comportar
canvis en les seves determinacions.”
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 300.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports que es detallen a
continuació:
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Any

Aplicació pressupostària

2019

403.1521.76200 Ajuts a ajuntaments per inversió
Habitatge
403.1521.76200 Ajuts a ajuntaments per inversió
Habitatge
Total

2020

Import
euros

en

200.000,00
100.000,00
300.000,00

Condicionant la despesa de l’exercici 2020 a l’existència de crèdit suficient en el
corresponent pressupost.
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a
l’execució del present acord, per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar, i perquè,
si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hagin pogut advertir.
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’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, o directament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini de dos mesos.
CINQUÈ. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions
contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de comportar un
canvi en les seves determinacions.
25.

JG989/000017/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa del decret núm.
29/2019 de la lletrada de l'Administració de Justícia de la Secció Tercera de
la Sala Contenciós Administrativa del TSJC, que declara l'arxivament de
les actuacions del recurs ordinari núm. 247/2017, per desaparició
sobrevinguda de l'objecte del procediment (exp. 2017/6709)

Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de 26 de març de 2019, que diu:
“En data 13 de febrer de 2019 se'ns va notificar el decret de sis de febrer de 2019 de
la lletrada de l’Administració de Justícia de la Secció Tercera de la Sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que declarava
l’arxivament, per desaparició sobrevinguda de l’objecte del procediment, de les
actuacions del recurs ordinari núm. 247/2017, interposat per la representació del
Consorci Forestal de Catalunya contra el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació
de Girona, per l’acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de 15 de gener de
2017, d’aprovació definitiva de la ordenança comarcal reguladora de la prestació del
servei d’obertura i manteniment de franges de protecció d’incendis.
Donat el temps passat des de la emissió i posterior notificació del decret d’arxivament
de la lletrada de l’administració de Justícia de la Secció Tercera, i en aplicació del
criteri del propi TSJC de no necessitat de declaració expressa de fermesa de les
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resolucions que no sigui sentència, es considera que l’esmentat decret ha esdevingut
ferm.
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda es dona per ASSABENTADA de la
fermesa del decret núm. 29/2019 de la lletrada de l’Administració de Justícia de la
Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC, que declara
l’arxivament de les actuacions del recurs ordinari núm. 247/2017.
26.

JG989/000019/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 737/2018,
de 12 de desembre de 2018, dictada per la dictada per la Secció quarta de
la Sala Contenciós Administrativa del TSJC), resolent el recurs d'apel·lació
número 23/2018 (exp. 2017/2582)

Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de 28 de març de 2019, que diu:
"En data 13 de març de 2019 se'ns ha notificat el decret de set de març, que
declara la fermesa de la sentència núm. 737/2018, de 12 de desembre de 2018,
dictada per la Secció quarta de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va desestimar el recurs
d’apel·lació número 23/2018, interposat pel Servei Jurídic de la Diputació, en
representació del Conservatori de Música Isaac Albéniz, organisme autònom de la
Diputació de Girona, contra la sentència núm. 221/2017, de dos de novembre, del
Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 1 de Girona, que va estimar el recurs
abreujat núm. 30/2017, que Joan Carles Martínez Prat interposà contra la resolució
de la Presidència del Conservatori de 23 de novembre de 2016, de desestimació
del seu recurs d’alçada, interposat contra resolució de la Vicepresidència del
Conservatori de 29 de juliol de 2016 que resolia i proveïa un lloc de treball vacant
de l’especialitat de guitarra.
Les sentències del JCA núm. 1 de Girona i de la Secció Quarta de la Sala Contenciós
Administrativa del TSJC, a més a més, imposen les costes judicials al Conservatori de
Música Isaac Albéniz de la Diputació, tot limitant-les a 1.000€, en el cas de les costes
judicials del TSJC.
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”.
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda es dona per ASSABENTADA de la
fermesa de la sentència núm. 737/2018, de 12 de desembre de 2018, dictada per la
dictada per la Secció quarta de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), resolent el recurs d’apel·lació número
23/2018 (exp. Firmadoc núm. 2017/2582).
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27.

JG989/000021/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
del dia 14-3-2019, relativa a la modificació del punt 3r de la convocatòria de
les bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2019 (exp.
2019/263)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 14-32019, relatiu a modificar el punt 3r de la convocatòria de les bases del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2019. L’esmentat decret es transcriu
literalment a continuació:
“La Junta de Govern del dia 22 de gener de 2019 va aprovar la convocatòria del Fons
de Cooperació Econòmica i Cultural de l'any 2019, i en el punt 3 establia que el
termini de presentació de sol·licituds és del 15 de febrer al 15 de març de 2019.
Atès que quan falta un dia per l'acabament del termini de presentació de sol·licituds i
falten molts ajuntaments per presentar-la, es considera convenient ampliar el termini
de presentació de sol·licituds fins el dia 22 de març de 2019.
Per tot l'anterior, d’acord amb les Bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2019, i de conformitat amb les atribucions que la legislació de règim local atribueix al
president de la corporació (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local, i l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), proposo elevar a la Presidència de
la corporació la següent :
RESOLUCIÓ
PRIMER. Modificar el punt 3 de la convocatòria de les bases del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural per l'any 2019, aprovada per la Junta de Govern del dia 22 de
gener de 2019, que passa a tenir la redacció següent:
3. Termini de presentació de sol.licituds
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir del dia 15 de febrer de 2019
i fins al dia 22 de març de 2019, mitjançant el model normalitzat disponible al web de
la Diputació de Girona i hauran d’estar signades pel representant legal de
l’ajuntament amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat
certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
Caldrà omplir una sol·licitud per ajuntament i s’haurà de presentar per via telemàtica a
l’Àrea de Cooperació Municipal mitjançant la plataforma EACAT.
SEGON. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, ratifica la resolució
transcrita, literalment, tal com ha estat aprovada.
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Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
28.

JG989/000025/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa l'Escola
Universitària Salut i Esport SL (EUSES), per al grup de recerca i formació
(exp. 2019/2148)

L’Escola Universitària Salut i Esport SL (EUSES), de Salt, en data 27 de febrer de
2019, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del grup de recerca i
formació i s’ha instruït l'expedient 2019/2148
L’Escola Universitària Salut i Esport SL (EUSES) és un centre universitari que té la
voluntat de proporcionar un entorn formatiu de referència en l’àmbit de la salut i
l’esport, i que s’obliga a preveure els canvis de la demanda social de professionals o
de la seva formació, per adaptar els seus programes a les noves exigències de la
societat.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui una subvenció nominativa a l’Escola Universitària Salut i Esport SL (EUSES).
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de l’Escola Universitària Salut i Esport SL
(EUSES), de Salt, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la
subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment
regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

CIF/NIF

2019/2148

Escola Universitària Salut B17568023
i Esport SL (EUSES),

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Grup de recerca i formació

Corrent

Cost de l’objecte de la subvenció Import de la subvenció €
€

% de finançament

35.650,00

25,25 %

9.000,00
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 9.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/47004 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i
finalitza el 31 de desembre de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 de gener de 2020, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 35.650,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer
d’aquest acord.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
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En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
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a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
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La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a)
b)
c)

d)

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris.
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per
conflictes d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per
raó de l’exercici del seus càrrecs.
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè.
Notificar aquest acord a l’Escola Universitària Salut i Esport SL (EUSES).
29.

JG989/000026/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Banyoles per la Copa del Món de Triatló (exp. 2019/2156)

L’Ajuntament de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
de la Copa del Món de Triatló i s’ha instruït l'expedient 2019/2156.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual
atorgui subvencions als ajuntaments que acullin
esportiu extraordinari i rellevant que contribueixi a
econòmica i social del territori.

data 24 de gener de 2017, va
preveu que el Servei d’Esports
algun important esdeveniment
la promoció esportiva, turística,

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

CIF/NIF

2019/2156

Ajuntament de Banyoles

P1701600G

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Copa del Món de Triatló

Corrent

Cost de l’objecte
subvenció €
206.000,00

de

la Import de la subvenció €
% de finançament
75.000,00

36,41 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 75.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/46204 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i
finalitza el 30 de setembre de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
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El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 de d’octubre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 206.000,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer
d’aquest acord.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
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qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
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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.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta
haurà de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de
donar compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici del seus càrrecs.
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
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qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè.
Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Banyoles.

30.

JG989/000027/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la
Fundació Privada Tommy Robredo, per a l'Open Memorial Santi (exp.
2019/2158)

La Fundació Privada Tommy Robredo, de la Vall de Bianya, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament de l’Open Memorial Santi Silvas i s’ha
instruït l'expedient 2019/2158.
La Fundació Privada Tommy Robredo té com a objectiu principal fomentar l'esport per
a persones discapacitades i a la sensibilització de la societat.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de la Fundació Tommy Robredo, de la Vall de
Bianya, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

2019/2158

Fundació
Robredo

CIF/NIF
Tommy G55026355

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Open Memorial Santi Silvas

Corrent

Cost de l’objecte
subvenció €

de

la Import de la subvenció €
% de finançament
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49.000,00

10.000,00

20,41 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48126 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de maig de 2019 i
finalitza el 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, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 49.000,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer
d’aquest acord.
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e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
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El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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.
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Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
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:
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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) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè.
Notificar aquest acord a la Fundació Tommy Robredo.
31.

JG989/000028/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club
Piragüisme Salt-Ter, per al Salt Kayak Festival i activitats anuals (exp.
2019/2164)

El Club Piragüisme Salt-Ter, de Salt, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del Salt Kayak Festival i activitats anuals i s’ha instruït l'expedient
2019/2164.
El Club Piragüisme Salt-Ter té com a objectiu principal el foment i la pràctica de
l’esport a través del piragüisme d’aigües braves.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
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atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor del Club Piragüisme Salt-Ter, de Salt, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

CIF/NIF

2019/2164

Club Piragüisme Salt-Ter

G17498189

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Salt Kayak Festival i activitats anuals

Corrent

Cost de l’objecte
subvenció €

% de finançament

23.000,00

de

la Import de la subvenció €

10.000,00

43,48 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48120 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 d’octubre de 2018 i
finalitza el 30 de setembre de 2019.
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Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 23.000,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer d’aquest
acord.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
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conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
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per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta
haurà de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de
donar compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici del seus càrrecs.
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j)

Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè.
Notificar aquest acord al Club Piragüisme Salt-Ter.
32.

JG989/000029/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a
l'Associació Girona Judo, per a l'XI Congrés Internacional de Judo (exp.
2019/2929)

L’Associació Girona Judo, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del XI Congrés Internacional de Judo i s’ha instruït l'expedient
2019/2929.
L’Associació Girona Judo té com a objectiu principal és la competició i el rendiment
esportiu, i estar present amb el judo en els àmbits esportiu, cívic, social i educatiu.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de l’Associació Girona Judo, de Girona, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
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Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

CIF/NIF

2019/2929

Associació Girona Judo

G17674003

Objecte de la subvenció

Naturalesa

XI Congrés Internacional de Judo

Corrent

Cost de l’objecte
subvenció €

% de finançament

21.000,00

de

la Import de la subvenció €

5.000,00

23,81 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 5.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48124 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i
finalitza el 31 d’octubre de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 15 de novembre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 21.000,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
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compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer d’aquest
acord.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
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Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Subcontractació
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Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
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Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè.
Notificar aquest acord a l’Associació Girona Judo.
33.

JG989/000030/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a Octagon
Esedos SL, per la Marxa 3 Nacions 2019 (exp. 2019/3376)
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L’empresa Octagon Esedos SL, de Sant Sadurní d’Anoia, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la Marxa 3 Nacions 2019 i s’ha instruït l'expedient
2019/3376
L’empresa Octagon Esedos SL té com a objectiu principal el foment de la pràctica
esportiva i també l’organització d’esdeveniments esportius puntuals i extraordinaris.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor d’Octagon Esedos SL, de Sant Sadurní d’Anoia,
de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

CIF/NIF

2019/3376

Octagon Esedos SL

B59810812

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Marxa 3 Nacions 2019

Corrent

Cost de l’objecte
subvenció €
25.000,00

de

la Import de la subvenció €
% de finançament
10.000,00

40,00 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/47005 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
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part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i
finalitza el 31 d’octubre de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 25.000,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer
d’aquest acord.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
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b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta
haurà de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de
donar compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
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a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
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g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè.
Notificar aquest acord a Octagon Esedos SL.
34.

JG989/000031/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club
Nàutic Costa Brava - Vela Palamós, per la 44th Palamós Christmas Race
2019 (exp. 2019/3408)

El Club Nàutic Costa Brava – Vela Palamós, de Palamós, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la 44th Palamós Christmas Race 2019 i s’ha instruït
l'expedient 2019/3408
El Club Nàutic Costa Brava – Vela Palamós fou creat per potenciar la vela i organitza,
entre altres activitats, la coneguda regata internacional “Christmas Race”.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor del Club Nàutic Costa Brava – Vela Palamós, 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; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta el diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

CIF/NIF

2019/3408

Club Nàutic Costa Brava G17065681
– Vela Palamós

Objecte de la subvenció

Naturalesa

44th Palamós Christmas Race 2019

Corrent

Cost de l’objecte
subvenció €

% de finançament

63.850,00

de

la Import de la subvenció €

10.000,00

15,66 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48118 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 d’agost de 2019 i
finalitza el 28 de febrer de 2020.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
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El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 de març de 2020, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 63.850,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer d’aquest
acord.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
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qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
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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.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta
haurà de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de
donar compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
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qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè.
Notificar aquest acord al Club Nàutic Costa Brava – Vela Palamós.
35.

JG989/000032/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Federació
Catalana d'Handbol, per al Programa de seleccions territorials (exp.
2019/2163)

La Federació Catalana d’Handbol, de Fornells de la Selva, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament del Programa de seleccions territorials i s’ha instruït
l'expedient 2019/3408
La Federació Catalana d’Handbol té per objectiu la promoció, gestió i coordinació de
l’handbol i handbol platja, a l’àmbit de Catalunya.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de la Federació Catalana d’Handbol, de Fornells
de la Selva, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

2019/2163

Federació
d’Handbol

CIF/NIF
Catalana Q5855008H

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Programa de seleccions territorials

Corrent

Cost de l’objecte
subvenció €

% de finançament

de

la Import de la subvenció €
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14.535,00

7.000,00

48,16 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 7.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48131 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 d’octubre de 2018 i
finalitza el 30 de juny de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 30 de setembre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 14.535,00 euros
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer d’aquest
acord.
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Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada.

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

149

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
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En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
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c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè.
Notificar aquest acord a la Federació Catalana d’Handbol.
36.

JG989/000033/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club
Natació Banyoles, per a les activitats esportives anuals (exp. 2019/3544)

El Club Natació Banyoles, amb domicili a Banyoles, en 21 de març de 2019 ha
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de les activitats esportives
anuals, i s’ha instruït l'expedient 2019/3544.
El Club Natació Banyoles té com a objectiu principal el foment de l’esport en les
diverses seccions del club.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui una subvenció nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Club Natació Banyoles, de Banyoles, d’acord amb el que
estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Núm. expedient Nom del beneficiari

CIF/NIF

2019/3544

G17033887

Club Natació Banyoles

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Activitats esportives anuals

Corrent/inversió

Cost de l’objecte
subvenció (en €)
37.914,34

de

la Import de la subvenció (en €) % de finançament
15.000,00

39,56

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 15.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 520/3410/48109 del pressupost de la Diputació de Girona de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2018 i
finalitza el 31 d’agost de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.
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Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que el Club Natació Banyoles accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord,
si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el
contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 37.914,34 euros, corresponent a
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquesta
resolució.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i un mínim de 2 per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
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modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
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
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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 la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
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El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
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En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè. Notificar aquest acord al Club Natació Banyoles.

37.

JG989/000034/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Aprovar el text de conveni amb
Bikeshow Sport Events, SL. Per al Sea Otter 2019 (exp. 2019/3071)

La Diputació de Girona compta entre les seves finalitats la de donar suport als
ajuntaments i entitats de les seves comarques per a la promoció d'accions formatives
per als professionals que promouen i fomenten l'esport.
La Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Girona Costa Brava, SA, i Bikeshow
Sport Events, S.L., pretenen regular la col·laboració econòmica per a l’organització del
festival “Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show”, per l’any 2019 amb la
signatura d’un conveni.
L’esmentat esdeveniment es celebrarà a la ciutat de Girona i, algunes de les proves
esportives que formen part de l’esdeveniment, tindran lloc a diferents poblacions de les
comarques gironines.
Els signants del conveni en el marc de la seva política de foment en matèria d’activitats
esportives, turístiques i socials, consideren que l’organització del “Sea Otter Europe
Costa Brava-Girona Bike Show 2019” , per part de Bikeshow Sport Events, S.L. ,
representa per al conjunt de les comarques de Girona una promoció important a nivell
nacional i internacional, atès que es converteix en un centre d’atenció de nombrosos
mitjans de comunicació, i alhora esdevé una destacada plataforma de projecció exterior i
de difusió molt important i, en especial, de la marca turística Costa Brava i també, de la
ciutat de Girona.
És la tercera vegada en la història que la <Sea Otter> arriba a Europa. Aquest festival,
que té la seva seu històrica a Laguna Seca (Califòrnia), és el major festival del món
entorn de la bicicleta, i es vol convertir Girona com la seu a Europa del Festival. Aquesta
tercera edició està previst que tingui lloc els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny de 2019.
Es tracta d’una fira de referència internacional, que reuneix als millors ciclistes del món i
a les millors marques, les quals presenten totes les novetats del sector i porten a terme
demo-test per al públic professional. Es un festival de ciclisme que aplega moltes
disciplines, i es dirigeix a tota mena de públic, des del més competitiu fins al familiar, als
aficionats al cicloturisme, bici urbana, bici elèctrica, activitats a l’aire lliure...
La <Sea Otter Europe> vol esdevenir una fira en format paddock, amb la mateixa línia
de l’UCI Mountain Bike World Cup de BTT, per convertir-se en un esdeveniment que
doni la benvinguda a nivell europeu, als ciclistes i marques catalanes, estatals i
internacionals de primer ordre.
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És voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració per a
l’atorgament de subvencions a l’organització del Sea Otter Europe.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, i d’acord amb el RD.
424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del Control Intern en les
entitats del Sector Públic Local, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d'Esports, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Girona, el
Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Bikeshow Sport Events, que transcrit
literalment diu:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL PATRONAT DE TURISME
COSTA BRAVA GIRONA I BIKESHOW SPORT EVENTS, S.L., PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A L’ORGANITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT
“SEA OTTER EUROPE, COSTA BRAVA-GIRONA BIKE SHOW”, PER L’ANY
2019.Girona, …
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:
D’una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, com a President de la Diputació de
Girona, amb NIF P-1700000A i domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5 de Girona,
expressament facultat per aquest acte per la Junta de Govern del xx de xxx de 2019 i
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.
El Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez com a vicepresident primer del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, SA, en endavant el Patronat, amb NIF A17031246 i domicili a
l’Avinguda Sant Francesc, 29, 3era de Girona, expressament facultat per aquest acte
pel Consell d’Administració del dia 28 de març de 2019.
De l’altra part, el Sr. Oriol Sallent Bonaventura en la seva qualitat d’administrador de
la societat Bikeshow Sport Events, S.L., amb domicili al Passeig de Sant Joan
Bosco, número 35, baixos, de la ciutat de 17007 GIRONA, i amb núm. de NIF B55232086, fent ús de les facultats que l’atribueixen l’escriptura pública davant Notari
Sr. Carlos Jimenez Fueyo, amb número de protocol 2927 i de data 5 de desembre de
2016.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.
Mitjançant el present document la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Girona
Costa Brava, SA i Bikeshow Sport Events, S.L., pretenen regular la col•laboració
econòmica per a l’organització del festival “Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike
Show”, per l’any 2019. L’esmentat esdeveniment es celebrarà a la ciutat de Girona i,
algunes de les proves esportives que formen part de l’esdeveniment, tindran lloc a
diferents poblacions de les comarques gironines. Els signants del conveni en el marc
de la seva política de foment en matèria d’activitats esportives, turístiques i socials,
consideren que l’organització del “Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show
2019” , per part de Bikeshow Sport Events, S.L., representa per al conjunt de les
comarques de Girona una promoció important a nivell nacional i internacional, atès
que es converteix en un centre d’atenció de nombrosos mitjans de comunicació, i
alhora esdevé una destacada plataforma de projecció exterior i de difusió molt
important i, en especial, de la marca turística Costa Brava i també, de la ciutat de
Girona. Sea Otter Classic, que té la seva seu històrica a Laguna Seca (Califòrnia), és
el major festival del món entorn de la bicicleta, i es vol convertir Girona com la seu a
Europa del Festival. Aquesta tercera edició està previst que tingui lloc els dies 31
de maig i 1 i 2 de juny 2019. Es tracta d’una fira de referència internacional, que
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reuneix als millors ciclistes del món i a les millors marques, les quals presenten totes
les novetats del sector i porten a terme demo-test per al públic professional. Es un
festival de ciclisme que aplega moltes disciplines, i es dirigeix a tota mena de públic,
des del més competitiu fins al familiar, als aficionats al cicloturisme, bici urbana, bici
elèctrica, activitats a l’aire lliure. La <Sea Otter Europe> vol esdevenir una fira en
format paddock, amb la mateixa línia de l’UCI Mountain Bike World Cup de BTT, per
convertir-se en un esdeveniment que doni la benvinguda a nivell europeu, als ciclistes
i marques catalanes, estatals i internacionals de primer ordre. En aquesta edició, el
projecte del festival es divideix en diferents espais: FIRA PADDOCK. Fira d’empreses
i entitats relacionades amb la bicicleta. TEST-IT. Possibilitat de provar els productes
de les marques en el recinte. SMART LOCAL PRICE. Condicions pels associats
locals. E-TECH. Grans possibilitats de ciclisme urbà i bicicleta. ESPAI
CICLOTURISTA. ACTIVITATS PERMANENTS. Pump track, wood park, zona de
inflables, primera bicicleta, rodillos, àrea adaptada, dual, dirt i spining. INNOVACIÓ.
Bici elèctrica, bici urbans i bici plegable. ACTIVITATS ESPORTIVES: Marxa
Cicloturista. BTT Scott Marathon. Copa catalana internacional Girona Biking Point.
The pirinexus 360 Challenge. The pirinexus half travel. Open infantil BTT. Copa Trial.
Eliminator/contrarellotge. Pedalada BTT. Bikeshow Sport Events, SL, serà l’empresa
responsable de la organització d’aquest esdeveniment. Els seu representants han
estat sempre vinculats a organització d’esdeveniments esportius coneguts arreu del
món com el Campionat del Món de MTB a Andorra, la Volcat o la TRANSPYR Coast
to Coast, considerada per National Geographic Adventure com una de les 10 millors
aventures en bicicleta de muntanya al món. En virtut de tot això, formalitzen els
present conveni amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració és el finançament a
Bikeshow Sport Events, S.L., per a l'organització del festival <Sea Otter Europe Costa
Brava-Girona Bike Show> , que tindrà lloc els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny de 2019.
Segon. Import de la subvenció nominativa. La Diputació de Girona i el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona SA, volen subvencionar els conceptes que donen origen
a aquest conveni i es concreten amb un pressupost de 400.000,00 euros, fixant una
aportació de 150.000,00 euros d’acord amb el quadre de distribució següent:
SUBVENCIÓ

DIPUTACIÓ

PATRONAT

ANY
2019

Base subvencionable

Import concedit

%

Import concedit

%

400.000,00

50.000,00

12,50

100.000,00

25,00

La subvencióes farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del
pressupost corporatiu 2019 de cada ens:
Ens
Aplicació Pressupostària
Import
Diputació de Girona
520.3410.47001
50.000,00€
Patronat de Turisme
190/48001
100.000,00€
Tercer. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre la subvenció que atorga la
Diputació de Girona i el Patronat, el beneficiari haurà de presentar a la Diputació de
Girona, abans del 30 de setembre del 2019, la següent documentació: Compte
justificatiu normal (Subv. iguals o superiors a 60.000,00€) per l’import total de la
despesa subvencionable, que és la despesa inclosa i declarada en el pressupost de
despeses presentat en el moment de la sol•licitud,model disponible al web corporatiu
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(www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Memòria d’activitats que inclourà els
següents documents: 1.- Recull de notes de premsa o articles apareguts en mitjans
de comunicació on line i/o off line on es parli del territori i/o apareguin les marques
turístiques. 2.- Recull fotogràfic dels espais i/o material durant la promoció i
l’esdeveniment on apareixen les marques turístiques i/o logos institucionals, per tal
d’acreditar el compliment de les mesures de difusió establertes. 3.- Recull de captures
de pantalles de mitjans on line (web, xarxes socials, revistes on line, aplicacions, etc.)
on apareguin els logos turístics i/o institucionals. 4.- Un recull fotogràfic de
l’esdeveniment. 5.- Còpia de tot el material editat on apareguin els logos turístics i/o
institucionals (DVD, vídeo, fulletons, revistes, marxandatge, etc.). Informació relativa a
les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la
Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern. S'haurà de justificar l'import total de la despesa subvencionable a la Diputació
de Girona. La documentació justificativa serà única i serà entregada a la Diputació de
Girona, qui realitzarà una primera comprovació i validació a través del seu servei
tècnic d'Esports de la Diputació, emetent el corresponent informe. De la documentació
rebuda i de l’informe en trametrà còpia al Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
SA, per tal que puguin tramitar degudament el pagament de la subvenció. Si el cost
de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la
quantia inicial atorgada. D'altra banda, es reduirà proporcionalment d’acord amb els %
de finançament establerts per a cada ens en aquest conveni en el supòsit que quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable.
Quart. Compromisos de Bikeshow Sport Events, S.L. Per la seva part, Bikeshow
Sport Events, S.L. , entitat responsable de l'organització del Festival i beneficiari de
les subvencions, es compromet a: Fer difusió de les subvencions rebudes a través
dels següents mitjans: Inserir publicitat dels signats del conveni i de la marca Costa
Brava Pirineu de Girona que determini el Patronat, en un lloc preferent al cartell de
fons de les rodes de premsa del festival. Col•locar 5 tanques de publicitat de 3 x 1
metres dels signants del conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona, en
espais preferents del PADDOCK. La producció d'aquestes tanques, de la imatge,
cartells, i aplicacions del logo dels signants del conveni o de la marca que aquesta
determini, aniran a càrrec de Bikeshow Sport Events, S.L., i seran validades per
avançat per les entitats signants del conveni. Inserir el logotip dels signants del
conveni i de la marca Costa Brava Pirineu de Girona, tant a la pàgina principal com en
l’apartat de patrocinadors de la web oficial del festival, on es troba tota la informació
de l’esdeveniment, amb la possibilitat d’efectuar un link al web que es decideixi.
Col·locar els logos de les entitats signants del conveni i de la marca Costa Brava
Pirineu de Girona, en el cas de que s’editin cartells o altre material per anunciar el
festival. L’organització cedirà una pàgina de publicitat a cada entitat signant del
conveni, en cas de que realitzi una publicació específica de l’esdeveniment. Als
efectes de la difusió caldrà presentar una maqueta prèvia als serveis tècnics
corresponents dels signants del conveni de qualsevol adaptació o ús que es faci de la
imatge corporativa de les diferents entitats, als efectes que en donin la conformitat. El
Gabinet de Premsa de Bikeshow Sport Events, S.L. coordinarà, juntament amb els
dels signants del conveni, la difusió en premsa, tant dels actes de presentació com de
la notícia de la signatura del conveni. Permetre que els signants del conveni puguin
utilitzar les imatges dels actes de presentació amb les personalitats presents per a
qualsevol comunicació o promoció interna. Autoritzar a la Diputació de Girona i al
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Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A., a realitzar actes de caràcter
promocional dirigit als participants del festival, alhora que també s’autoritza la
possibilitat d’utilitzar la marca del Festival, per poder organitzar actes paral•lels abans
o durant la celebració del Festival, sempre amb el vist-i-plau de la pròpia organització.
Inserir a la pàgina web del festival, un bànner enllaçat a l’apartat de reserves on-line
de la web costabrava.org del Patronat. Aquest bànner serà lliurat pel Patronat.
Col•locar en el Facebook i Instagram del festival, un link del Facebook i Instagram del
Patronat.
Cinquè. Canvi de destinació de la subvenció. És inadmissible cap canvi de destinació
de la subvenció.
Sisè. Bestreta dels pagaments. Les parts acorden que es podran fer pagaments en
concepte de bestreta, de fins el 50% dels imports subvencionables, abans de la
realització de l’esdeveniment, per tal de fer front a possibles despeses que es puguin
originar. Les bestretes es podran sol·licitar una vegada el conveni estigui formalitzat
per totes les parts, i seran liquidades per les parts signats del conveni en la mateix %
de participació que en l’import global de la subvenció. El 50% restant, es farà efectiu
un cop l’esdeveniment s’hagi celebrat i es tinguin tots els justificants de les despeses
validats pels diferents òrgans de control de les entitats signants del conveni.
Setè. Revocació. No justificar les despeses dintre del termini establert i en les
condicions assenyalades motivarà la revocació d’ofici de la subvenció concedida
pendent de justificar, ja sigui de la mateixa anualitat com de les següents, sense
perjudici de poder iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida,
d’acord amb els termes establerts en el pacte següent.
Vuitè. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas
d’incompliment dels pactes previstos en aquest conveni i en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. El procediment per
exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II del títol II de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
Novè. Vigència. El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva
durada finalitzarà el 30 de setembre de 2019, sens perjudici que perdurin les
obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions.
Desè. Pròrrogues. El beneficiari pot demanar una pròrroga abans que acabi el termini
de vigència d’aquest conveni, per tal de poder justificar la despesa. Aquesta sol·licitud
podrà ser atorgada o desestimada discrecionalment, un cop valorada la petició.
Onzè. Verificació i control. Es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi
convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de
l’activitat, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control
financer d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en correspondència amb la
disposició addicional 14a del cos legal esmentat.
Dotzè. Normes supletòries. En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament, l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa d’aplicació.
Tretzè. Naturalesa del conveni. El conveni té naturalesa administrativa i seran
competents per resoldre, en darrera instància, els conflictes i incidències que es
puguin produir, els òrgans de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Catorzè. Determinació de la despesa efectuada. Es considera despesa efectuada la
que s'hagi meritat entre l’1 de gener del 2019 i la data límit de la seva justificació,
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establert pel dia 30 de setembre de 2019, encara que no hagi estat efectivament
pagada abans de l'acabament del període de justificació.
Quinzè. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions o ajudes. Les
subvencions objecte d’aquest conveni són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
Setzè. Acceptació de les subvencions. Una vegada comunicada la concessió de les
subvencions, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari,
s’entendrà acceptades les subvencions, així com les condicions generals i
específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el
lloc i la data que s’assenyalen.Per Bikeshow Sport Events, S.L. Oriol Sallent
Bonaventura Per la Diputació de Girona el president Sr. Miquel Noguer i Planas.
En dono fe, El secretari general de la Diputació de Girona Jordi Batllori i Nouvilas.
Pel patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA el vicepresident primer el Sr.
Jaume Dulsat i Rodríguez”
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 50.000,00€ (cinquanta mil euros) a
l'aplicació pressupostària 520/3410/47001, consignada nominativament en el
pressupost de la Diputació de Girona anualitat 2019.
TERCER. Facultar el president de la corporació per a la signatura d'aquest conveni i
de qualsevol altre document que sigui necessari per a l'execució d'aquest acord.
38.

JG989/000035/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Consell
Comarcal de la Cerdanya per al Programa Esport Blanc Escolar (exp.
2019/3543)

El Consell Comarcal de la Cerdanya, amb domicili a Puigcerdà, en data 21 de març
de 2019 ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Programa
Esport Blanc Escolar, i s’ha instruït l'expedient 2019/3543.
El Consell Comarcal de la Cerdanya, amb el Programa Esport Blanc Escolar, té com a
objectiu principal la promoció dels esports d’hivern dins l’àmbit escolar.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui una subvenció nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Consell Comarcal de la Cerdanya, de Puigcerdà, d’acord
amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
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21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Núm. expedient Nom del beneficiari

CIF/NIF

2019/3543

P1700016G

Consell Comarcal de la Cerdanya

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Programa Esport Blanc Escolar

Corrent/inversió

Cost de l’objecte
subvenció (en €)
13.413,00

de

la Import de la subvenció (en €) % de finançament
10.000,00

74,55

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 10.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 520/3410/46500 del pressupost de la Diputació de Girona de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i
finalitza el 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, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que el Consell Comarcal de la Cerdanya accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no
manifesta el contrari.
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Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 30 de juny de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 13.413,00 euros, corresponent a
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquesta
resolució.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i un mínim de 2 per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la
subvenció concedida.
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Vuitè. Pagament
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
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
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contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya.
39.

JG989/000036/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Salt
Gimnàstic Club per a les activitats anuals i punt de tecnificació (exp.
2019/1614)
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El Salt Gimnàstic Club, amb domicili a Salt, en 15 de febrer de 2019 ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament de les activitats anuals i punt de tecnificació,
i s’ha instruït l'expedient 2019/1614.
El Salt Gimnàstic Club té com a objectiu principal formar gimnastes a tots els
nivells.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui una subvenció nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Salt Gimnàstic Club, de Salt, d’acord amb el que estableix
l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Núm. expedient Nom del beneficiari

CIF/NIF

2019/1614

G17353913

Salt Gimnàstic Club

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Activitats anuals i punt de tecnificació

Corrent/inversió

Cost de l’objecte
subvenció (en €)
192.000,00

de

la Import de la subvenció (en €) % de finançament
35.000,00

18,23 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 35.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 520/3410/48117 del pressupost de la Diputació de Girona de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
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Es consideren despeses subvencionables:
Personal tècnic i administratius
TOTAL

192.000,00 €
192.000,00 €

No es consideren despeses subvencionables:
Calefacció
Federació Catalana, llicències i permisos
Assegurances
Inversió de material
TOTAL

12.000,00 €
30.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
56.000,00 €

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2018 i
finalitza el 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, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
El Salt Gimnàstic Club disposarà d’un termini d’1 mes, a comptar de la notificació
d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 192.000,00, corresponent a
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè
d’aquesta resolució.
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e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència (model disponible a l’apartat «Documentació» del web
www.ddgi.cat).
f) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i un mínim de 2 per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la
subvenció.
L’import de la bestreta serà del 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia.
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt sisè d’aquest acord.
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Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
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Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè. Notificar aquest acord al Salt Gimnàstic Club.
40.

JG989/000037/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Figueres per al Figueres Ciutat del Bàsquet Català 2020
(exp. 2019/3759)

L’Ajuntament de Figueres, amb domicili a Figueres, en 27 de març de 2019 ha
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Figueres Ciutat del
Bàsquet Català 2020, i s’ha instruït l'expedient 2019/3759.
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui una subvenció nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Figueres, de Figueres, d’acord amb el que
estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Núm. expedient Nom del beneficiari

CIF/NIF

2019/3759

P1707200J

Ajuntament de Figueres

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Figueres Ciutat del Bàsquet Català 2020

Corrent/inversió

Cost de l’objecte
subvenció (en €)
15.000,00

de

la Import de la subvenció (en €) % de finançament
5.000,00

32,26 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 5.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 520/3410/46206 del pressupost de la Diputació de Girona de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i
finalitza el 30 de novembre de 2019.
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Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l’Ajuntament de Figueres accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord,
si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el
contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 15 de desembre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 15.500,00 euros, corresponent a
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquesta
resolució.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
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El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i un mínim de 2 per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
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.
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b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
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El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dissetè. Normes supletòries
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En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Divuitè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figueres.

41.

JG989/000020/2019-PDDPE;
Proposta
diputat
delegat
promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i els ajuntaments d'Hostalric,
Llagostera i Vidreres, per la posada en funcionament d'una prova pilot de
dinamització comercial (exp. 2019/4254)

La Diputació de Girona, mitjançant el servei de Promoció Econòmica dóna suport, a
través de programes de foment, a aquelles iniciatives i accions que considera
d’interès per al desenvolupament del territori. Concretament en l’article 36.1.b)
LRBRL s’especifica la competència d’assistència i cooperació tècnica amb els
municipis i en l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el foment
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial,
d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en aquest
àmbit.
Els establiments comercials formen part de la trama urbana i són eix vertebrador i
generador de riquesa dels municipis de les comarques gironines. Per aquest motiu,
des de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona s’ha començat a
treballar en un projecte que permeti repensar el model tradicional, aprofitant els
atributs de qualitat i confiança que ofereixen les botigues de proximitat i afegint-hi els
avantatges de la digitalització, buscant solucions que permetin posar en valor el
comerç local.
Partint de l’experiència i les accions de promoció comercial fetes pels ajuntaments de
Llagostera, Hostalric i Vidreres, treballant conjuntament amb la Diputació de Girona,
s’inicia un pla pilot per redefinir el model de comerç de proximitat, amb l’ús de les
noves tecnologies, als municipis petits i mitjans.
D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb
altres ens, entitats i organismes.
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció Econòmica-Diplab, la Junta
de Govern, a proposta del diputat delegat de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i els
ajuntaments d’Hostalric, Llagostera i Vidreres, per la posada en funcionament d’una
prova pilot de dinamització comercial, el text del qual es transcriu íntegre a
continuació:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC, L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA I
L’AJUNTAMENT DE VIDRERES PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT
D’UNA PROVA PILOT DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL
PARTS QUE INTERVENEN
D’una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona,
nomenat en sessió constitutiva de data 31 de juliol de 2018, expressament facultat
per aquest acte per la Junta de Govern de 16 d’abril de 2019, assistit pel secretari
general de la corporació, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en la seva condició d’assessor
i fedatari públic.
De l’altra, l’Ajuntament d’Hostalric, amb NIF P1708900D , representat per l’alcalde
Il·lm. Sr. Josep Antoni Frias i Molina, assistit pel Sr. Carles Mitjà Servisé, secretari de
la corporació.
De l’altra, l’Ajuntament de Llagostera, amb NIF P1709600I, representat per l’alcalde
Il·lm. Sr. Fermí Santamaria i Molero, assistit pel Sr. Ignacio López Salvador, secretari
de la corporació.
De l’altra, l’Ajuntament de Vidreres, amb NIF P1722700J, representat per l’alcalde
Il.lm. Sr. Jordi Camps i Vicente, assistit pel Sr. Antoni Esqué Rubiol, secretari de la
corporació.
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte,
MANIFESTEN
La Diputació de Girona, mitjançant el servei de Promoció Econòmica dóna suport, a
través de programes de foment, a aquelles iniciatives i accions que considera
d’interès per al desenvolupament del territori. Concretament en l’article 36.1.b)
LRBRL s’especifica la competència d’assistència i cooperació tècnica amb els
municipis i en l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el foment
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial,
d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en aquest
àmbit.
El comerç de proximitat actua com a element de cohesió i la convivència ciutadana;
és sinònim de qualitat i excel·lència, i s’ha anat consolidant amb la tenacitat i l’esforç
dels professionals del sector. La complexitat del moment actual, marcat per la crisi i
els canvis en els hàbits de compra, exigeix a aquest sector trobar eines per ser més
competitius.
L’administració pública ha de recolzar projectes dirigits a l’enfortiment d’aquest sector
tan important al nostre país, amb programes de dinamització comercial, de formació,
de modernització de l’oferta comercial. El comerç és un dels motors econòmics de les
ciutats i els municipis.
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Els establiments comercials formen part de la trama urbana i són eix vertebrador i
generador de riquesa dels municipis de les comarques gironines. Per aquest motiu,
des de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona s’ha començat a
treballar en un projecte que permeti repensar el model tradicional, aprofitant els
atributs de qualitat i confiança que ofereixen les botigues de proximitat i afegint-hi els
avantatges de la digitalització, buscant solucions que permetin posar en valor el
comerç local.
Partint de l’experiència i les accions de promoció comercial fetes per els ajuntaments
de Llagostera, Hostalric i Vidreres, treballant conjuntament amb la Diputació de
Girona, s’inicia un pla pilot per redefinir el model de comerç de proximitat, amb l’ús de
les noves tecnologies, als municipis petits i mitjans.
Es tracta d’un projecte on la innovació rau en un canvi en la manera de comprar i
distribuir, millorant la velocitat amb la qual la clientela pot rebre o recanviar el
producte i donant un valor afegit que no poden aportar les plataformes de venda online ja establertes, gràcies a la grandària mitjana i petita dels municipis de la
província.
Les millores en logística poden reduir els temps de compra i els desplaçaments amb
automòbil, reduint la incidència del trànsit, els problemes d’aparcament i la petjada
ecològica.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni,
d’acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objectiu d’aquest conveni, és estudiar i millorar el model de comerç de proximitat
tradicional, proposant millores logístiques i tecnològiques que li permetin ser
competitiu en un mercat on l’ús de les noves tecnologies acabaran essent una barrera
per als que no s’hi hagin adaptat i, alhora, posar en valor el comerç de proximitat
gràcies als atributs de qualitat, confiança i arrelament, fomentant el creixement
econòmic i la millora de la trama urbana, evitant el tancament de comerços i locals.
Segon. Obligacions de les parts
Les parts signatàries constitueixen un marc de coordinació, col·laboració i intercanvi
d’informació per al desplegament i estudi del pla pilot.
La Diputació de Girona realitzarà un estudi que inclourà l’anàlisi de plataformes
existents, una anàlisi de l’oferta comercial en els municipis esmentats, i una anàlisi de
la demanda, que permetrà identificar les oportunitats, amenaces, fortaleses i
debilitats, i fonamentarà el disseny d’una estratègia local de digitalització comercial
per mitjà d’una plataforma.
Els ajuntaments en que formen part, implementaran en els seus municipis els
resultats de la prova pilot, que ha de servir per redefinir el model de comerç de
proximitat, amb l’ús de les noves tecnologies, als municipis petits i mitjans
Tercer. Comissió de Seguiment
Amb l’objectiu de resoldre els dubtes i dirimir els conflictes i controvèrsies que puguin
sorgir, es constituirà una Comissió de Seguiment, que estarà integrada per dos
representants de cadascuna de les parts.
La periodicitat de les seves reunions serà establerta per la mateixa Comissió.
Quart. Vigència i resolució
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La vigència d'aquest conveni serà de 4 anys des de la data de la seva signatura, amb
possibilitat de pròrroga per un període de fins a quatre anys si així ho acorden de
forma expressa les parts signants del conveni.
Seran causes de resolució del conveni el mutu acord entre les parts, així com la
decisió motivada d’una de les parts, deguda a l’incompliment greu reiterat de l’altra
part d’alguna de les clàusules, sempre que no s’hagi pogut arribar a un acord en el si
de la Comissió de Seguiment.
Cinquè. Publicació
Aquest conveni es publicarà íntegrament en el Portal de Transparència de la
Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC). La Diputació serà l’encarregada de la publicació del conveni en
el DOGC, i de la tramesa, si s’escau, al registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Sisè. Jurisdicció
El present conveni es regeix pel que preveu la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim
jurídic del sector públic.
Setè. Naturalesa del conveni.
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de
l’execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els conflictes derivats de
l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
Vuitè. Tractament de dades de caràcter personal.
De conformitat amb el que disposa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) les parts
signants d’aquest document es comprometen a tractar les dades i la informació a les
quals tinguin accés en el desenvolupament de les funcions que li són conferides en la
gestió d’aquest conveni, com a informació estrictament confidencial i a fer-ne bon ús.
Per a la correcta execució del conveni poden existir comunicacions de dades entre les
parts signants. El cedent de les dades informarà els interessats, en els termes
establerts a la normativa de protecció de dades, de les comunicacions de les dades
que tingui previst realitzar abans de fer-les efectives. El destinatari de les dades
informarà els interessats del tractament de les seves dades.
Les dades objecte de tractament es conservaran, d’acord amb els terminis establerts
al marc normatiu regulador dels serveis de cadascuna de les parts signants i en la
normativa d’arxius aplicable. Les parts signants certifiquen haver implementat les
mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de
garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i
evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.
Les parts han de garantir l’exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament de les seves dades, o exercir-ne el dret a la portabilitat,. tot
això, mitjançant un escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui,
adreçat al responsable o al delegat de protecció de dades. En cas de disconformitat
amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat
catalana de protecció de dades.
I en prova de conformitat en tot el seu contingut, les parts signen aquest conveni.”
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Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest
conveni i dels documents necessaris per la seva execució.
Tercer. Traslladar aquest acord als ajuntaments d’Hostalric, Llagostera i Vidreres.
42.

JG989/000005/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Resolució de la convocatòria de
subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització
comercial adreçades als membres de la Xarxa Sedentaris de la província
de Girona (XMSG) anualitat 2019 (exp. 8187/2018)

Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar accions i projectes de
promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa Sedentaris de
la província de Girona (XMSG) aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la
sessió de 18 de setembre de 2018 publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) núm.188 de 28 de setembre de 2018.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 13 de novembre de
2018, publicada al (BOPG) núm. 227, de 27 de novembre de 2018.
Vistos els informes de l’òrgan instructor de 5 de març de 2019, de la Comissió
Avaluadora, de 6 de març 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada i l’informe de la cap de servei en data 19 de març de 2019.
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents:
220/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa de Mercats Promoció
Econòmica reserva de crèdit de 12.000 euros
Expedient

CIF

Nom
del
beneficiari

Concepte de
la subvenció

1236

G17113457

75 anys del
mercat
del
Lleó.

1117

G17680596

Associació
comerciant
s
plaça
Mercat
Girona
Associació
de placers
del mercat
d'Olot

Dinamitzar i
fomentar els
productes
frescos
del
Mercat d'Olot
i campanyes
de promoció.

Import de la
subvenció
(en €)

%
de
finançament

Import
a
justificar
(en €)

4000

74,99%

5334

4000

74,97%

5335
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916

G17128067

Associació
de
comerciant
s
del
mercat de
Salt

El mercat és
moda.

4000

72,73%

Total

12.000€

5500

220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa de Mercats Promoció
Econòmica. Reserva de crèdit de 24.000 euros
Exp.

CIF

Nom
del
beneficiari

Concepte de la
subvenció

1132

P1710200E

937

P1700054H

1116

P1712500F

Ajuntament
de Lloret de
Mar
Institut
promoció
econòmica
Palafrugell
Ajuntament
de Palamós

Dinamització
comercial
del
mercat
Campanya de
comunicació
del mercat de
Palafrugell
Programa
de
dinamització i
promoció
del
mercat
municipal
Estima el teu
mercat a Sant
Feliu
de
Guíxols
Total

1115

P1717000B

Ajuntament
de Sant
Feliu de
Guíxols

Import de la
subvenció
(en €)
4000

%
de
finançame
nt
74,76%

Import
a
justificar (en
€)
5350

4000

72,73%

5500

4000

74,07%

5400

4000

71,43%

5600

16000

Segon. Disposar la despesa de 28.000€, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona:
Aplicació pressupostària
220/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa
de Mercats Promoció Econòmica

Import concedit (en €)
12.000

220/4300/46203 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa
de Mercats Promoció Econòmica

16.000

Total

28.000

Tercer. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord es detalla a continuació:
Aplicació
pressupostària

Descripció

220/4300/46203

Ajuts a entitats no
lucratives Campanya
Xarxa de Mercats
Promoció Econòmica

Crèdit
consignat

Import
concedit

24000

16000

Diferència (€)
-8000
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Quart. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.
Cinquè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

43.

JG989/000001/2019-11-15PDDXV; 11-15Proposta Diputat Delegat Xarxa
Viària; Xarxa Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat
patrimonial instat per SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros
(exp. 2018/8227)

Per resolució de Presidència, de 21 de novembre de 2018, es va incoar expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 2018/8227, derivat de la reclamació instada per
SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros, i es designava instructor i
secretari de l’expedient.
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 18 de març
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 indicat,
instat per la senyora Rosario Morales Mena, actuant en representació de la
companyia SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros.
I. ANTECEDENTS
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2018/8227 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació de la representació de la companyia SegurCaixa Adeslas,
SA de Seguros y Reaseguros (RGE núm.: 1-2018-015932-2 de 25 de setembre de
2018), que sol·licita una indemnització econòmica de 2.281,56 euros pels danys
materials soferts el dia 15 de desembre de 2017, com a conseqüència, segons
manifesta la reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula 0689-HTL amb un
porc senglar que va irrompre a la carretera GIV-6211, al PK 0+800.
2. Mitjançant Decret de data 21 de novembre de 2018 es va admetre a tràmit la
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia
asseguradora de la Diputació de Girona.
3. Per provisió de data 11 de gener 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 afectat.
4. Per provisió de data 7 de febrer de 2019 es disposa incorporar a l’expedient
l’informe del servei afectat, lliurat en data 7 de febrer de 2019, així com traslladar-los
als interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies
per formular al·legacions.
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5. La interessada, SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros, no presenta
escrit d’al·legacions.
II. FONAMENTS JURÍDICS
La interessada reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a
conseqüència de la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula
0689-HTL, el dia 15 de desembre de 2017 a la carretera GIV-6211, al PK 0+800, al
terme municipal del Far d’Empordà.
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de
tancament i absència de senyalització de perill d’animals salvatges de la via.
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, en
l’article 34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot
excloent 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 amb
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 a 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 el cas present, consta el número
d’arxiu de trànsit (núm. 003658/17/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa
el vehicle amb matrícula 0689-HTL circulant per la carretera GIV-6211, titularitat de la
Diputació de Girona, el dia 15 de desembre de 2017, al voltant de les 19:06 hores, el
qual va patir un accident al PK 0+800.
Pel que fa als danys al·legats, en l'atestat no consta expressament l’existència dels
mateixos si bé es desprenen dels documents aportats. Amb la reclamació
s’acompanya informe de valoració pericial de data 21 de desembre de 2017 per
import de 2.281,56 euros així com factura de reparació per import total de 2.281,56
euros (factura número A21800098) a nom de la companyia que reclama el seu import.
En aquest supòsit s’està realitzant una acció de subrogació prevista a l’article 43 de la
Llei de contractes d’assegurança mitjançant el qual la companyia asseguradora pot
subrogar-se en la posició del seu assegurat per exercir els drets i les accions que li
corresponguin per raó del sinistre, sempre fins al límit de la indemnització.
No obstant això, tot i l’ordre de transferència no s’acredita que l’assegurat hagués
percebut l’import que es reclama. Per tant, davant la manca d’acreditació que la
companyia asseguradora hagi satisfet efectivament els danys reclamats al titular del
vehicle, estem davant un supòsit de manca de legitimació activa per efectuar la
reclamació.
Per altra banda, de l’informe pericial aportat efectua un descompte de 300 euros en
concepte de franquícia sense que consti aquesta dada en la factura aportada que,
com he esmentat, no s’ha acreditat el seu abonament.
Per altra banda, no considero que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el
funcionament de l'administració i els danys reclamats pels motius següents:
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, de 7 de febrer
de 2019, es constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat,
n’efectuava un acurat manteniment i una vigilància adequada.
Respecte a les manifestacions en relació amb el mal funcionament dels serveis
públics al·legada pel reclamant, cal assenyalar que, segons s’acredita en l’informe del
servei afectat, en el punt quilomètric 0+310, existeix un senyal R301 (velocitat
màxima) amb un valor de 60 km/h i un senyal P14b (cobres perilloses a l’esquerra).
En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de perill és suficient i
adequada.
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor.
Com afirma l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, no consta que cap tram
d’aquesta carretera sigui zona de pas freqüent d’animals salvatges. Tampoc consta
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cap petició en aquest sentit, ja sigui de l’administració competent en matèria de fauna
salvatge o altre ens públic com de particulars. Sobre les dades corresponents als
últims cinc anys, no consta que s’hagi produït cap accident en aquest tram de la
carretera per la irrupció o per la intervenció d’un animal salvatge (segons informació
d’aquest Servei, dels vigilants de la carretera, la brigada de conservació i del Servei
Català de Trànsit).
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en compte
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. Segons
l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons informe del
Servei de Xarxa Viària Local, es considera que, d’acord amb les característiques del
tram, a la velocitat correcte el vehicle s’hagués pogut aturar en condicions de
seguretat davant la irrupció de l’animal 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 article 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.
3. En tercer lloc, perquè havent-se produït el sinistre dins una àrea privada de caça,
d'acord amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de
4 d'abril), i 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament
per a l'execució de la Llei de caça, conforme amb el que disposa l'Ordre de la
Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena
del Reial decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la
Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per
col·lisió de vehicles amb els mateixos, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que la
via estava degudament senyalitzada.
4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació
no desapareix.
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei,
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d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament
del perímetre de la via.
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi
constituït en aquest supòsit.
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015:
‘No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu.
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar
tancades, però no així les carreteres convencionals.
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea
privada de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i
que existia el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per
aquest motiu el conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals
salvatges en qualsevol moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la
proximitat del bosc, el que obligava a que conduís de manera que pogués evitar la
col·lisió amb algun exemplar que irrompés en la calçada.’
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma: ‘A l'Administració, com a titular i gestora del
domini públic viari, li incumbeix el deure de mantenir les carreteres en adequat estat
de seguretat en el trànsit rodat, però tal deure no es pot dur a l'extrem d'haver de
assegurar qualsevol incidència que pogués produir-se en les mateixes, incloses
aquelles de tot punt imprevisibles i inevitables com ocorre en el present cas. És cert
que aquest Tribunal ha considerat en algunes de les seves resolucions que la brusca
irrupció d'un animal salvatge en una via ràpida, com són les autovies i les autopistes,
carreteres destinades al trànsit de vehicles en particulars condicions de rapidesa i
seguretat, constitueix una circumstància obertament pertorbadora, per la qual sobtat i
desacostumat, d'aquelles condicions normals previsibles en general per als usuaris
d'una via que gaudeix de protecció perimetral per mitjà de tanques, i que de produir
aquesta circumstància pot suposar un incompliment dels deures de l'Administració
com a titular del domini públic viari i ser determinant d'una responsabilitat patrimonial.
Però no és aquest el cas d'actuacions, en el qual ens trobem davant d'una carretera
nacional que no té la consideració de via ràpida, ni gaudeix per tant de protecció
perimetral que pogués impedir la presència sobtada d'animals a la calçada,
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circumstància, d'altra banda, previsible per als usuaris, quan a més en aquests casos
ni encara extremant les precaucions podria mai una Administració diligent assegurar
que aquesta circumstància no anés a produir-se, de manera que no pot imputar-se
responsabilitat ja que el dany no té ni pot tenir la consideració de antijurídic ni és
conseqüència del funcionament del servei públic, sense que obsti a l'anterior
conclusió el fet que no hi hagués senyalització específica de perill per animals solts, ja
que ni aquesta circumstància ha resultat acreditada excepte per les manifestacions de
l'actor -res d'això es diu en l'atestat ni en els informes que consten en l'expedient-, ni
seria suficient en sí mateixa per fundar la responsabilitat patrimonial de l'Estat ja que
segons el mateix relat del recurrent l'aparició de l'animal va ser sobtada, durant la nit i
quan circulava a molt escassa velocitat -50 km. per hora, en escrit de conclusions, no
donant-li temps si més no a frenar, de manera que la senyalització exigida, que es diu
absent, en res hagués alterat el resultat produït.’
III. CONCLUSIÓ
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no
han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del
deure d’indemnitzar el reclamant.
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi
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
SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros, relativa a danys soferts en
accident de circulació a la carretera GIV-6211, circulant amb el vehicle amb matrícula
0689-HTL, en data 15 de desembre de 2017.
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.

44.

JG989/000009/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Aprovació del document d'Actualització del catàleg de
carreteres de la xarxa que gestiona la Diputació de Girona, any 2018 (exp.
2018/4151)

Dins les tasques de gestió de la xarxa local de carreteres s'ha de mantenir
permanentment actualitzat el Catàleg de carreteres, d'acord amb el que indiquen els
articles 9, 10 i 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament general de carreteres.
El Servei de Xarxa Viària Local ha realitzat l'oportuna actualització que cal aprovar i
trametre a la Generalitat de Catalunya per tal que la incorpori al Catàleg de carreteres
de Catalunya.
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La cap del Servei de Xarxa Viària Local ha informat favorablement sobre el document
d'Actualització del catàleg de carreteres de la xarxa que gestiona la Diputació de
Girona, any 2018.
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el document d'Actualització del catàleg de carreteres de la xarxa
que gestiona la Diputació de Girona, any 2018.
SEGON. Notificar aquesta resolució i trametre un exemplar del document aprovat a la
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de
Catalunya per tal que pugui actualitzar el Catàleg de carreteres de Catalunya
TERCER. Trametre un exemplar del document aprovat pel seu coneixement a la
Subdirecció General d'Explotació Viària, a la Direcció General d’Administració de
Seguretat, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al Servei de Territorial de
Territori i Sostenibilitat, al Servei Territorial de Trànsit, Servei Territorial de Transports,
a la Unitat de Carreteres de l'Estat, a la Prefectura Provincial de Trànsit, a la Gerència
Territorial del Cadastre, a la Regió d'Emergències de Girona, a la Regió Policial de
Girona, a la Regió Policial Pirineu Occidental i al Servei de Serveis Generals i
Patrimoni de la Diputació.
45. Proposicions urgents
No n’hi ha.
46. Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció.

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

El secretari general

Miquel Noguer i Planas

Jordi Batllori i Nouvilas
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