EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 994

Número:994
Caràcter: Ordinària
Data: 18 de juny de 2019
Hora d’inici: 10.10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2019/5619
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. Carlos Álvarez i González
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Sra. Núria Josa i Arbonès

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

Hi assisteixen, convidats per la Presidència
Sr. Lluís Costabella i Portella
Sr. Joaquim Felip i Gayolà
Sr. Pere Maluquer i Ferrer
Sr. Juan José Serrán i Báez

Diputat
Diputat
Diputat
Cap de Gabinet de Presidència

Ordre del dia
Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de
juny de 2019
2.
Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local:
2.1. JG994/000002/2019-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència;
Presidència (001): Acceptació de la renúncia i reintegrament de la part feta
efectiva de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Montagut i Oix per a les
1.
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obres de rehabilitació d'un tram del camí de Sadernes a l'alçada del Pont de
Valentí (CN/2986) (exp. 2019/5387)

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

JG994/000114/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la pròrroga del conveni de
col·laboració per a la realització d'un curs de fotografia a l'Escola d'Art i Superior
de Disseny d'Olot promogut per INSPAI. (exp. 2019/1718)
JG994/000133/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar; Resolució de la
convocatòria del VI Concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la
Diputació de Girona, per al curs escolar 2018/2019 (exp.2018/6731)
JG994/000146/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament
de Besalú del Cicle de Concerts de música de cobla 2019 i adjudicació a
l'Ajuntament d'Hostalric (exp. 2019/268)
JG994/000147/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
Arlet Films, SL, de Barcelona, per al finançament del documental "El Gran
Constante" i "El Floridita de Hemingway" (exp. 2019/3936)
JG994/000148/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació Festival de Cinema de Girona, de Riudellots de la Selva, per al
finançament del Festival de Cinema de Girona (exp. 2019/5227)
JG994/000149/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció a l'entitat
Gàrgoles de Foc, de Banyoles, per al finançament del XXIè aniversari de l'entitat
i 20 hores de Cultura popular (exp. 2019/5229)
JG994/000150/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació Girona Universitat i Futur per al finançament de les activitats i
funcionament de les càtedres de la UdG (exp. 2019/4844)
JG994/000033/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació de la
convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, any
2019 (exp. 2019/5099)
JG994/000034/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Habitatge (028): Concessió de subvencions per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatges (exp.
2019/1061)
JG994/000035/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Habitatge (028): Concessió de les subvencions a ajuntaments i
consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit
comarcal (exp. 2019/1060)
JG994/000036/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final subvenció
Ajuntament de la Cellera (exp. 2017/6109)
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

JG994/000037/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Proposta resolució de la
convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat
2019 (exp. 2019/1199)
JG994/000038/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi destí de
la subvenció de l'Ajuntament de Colera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/353)
JG994/000039/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi destí de
la subvenció de l'Ajuntament de La Pera, dins el Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural, any 2018 (exp. 2018/1085)
JG994/000040/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi destí de
la subvenció de l'Ajuntament de Osor, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2018 (exp. 2018/974)
JG994/000041/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la pròrroga de la
subvenció a l'Ajuntament de Besalú (exp. 2018/6457)
JG994/000042/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificar la imputació
pressupostària de la subvenció de la convocatòria del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017, a favor de l'Ajuntament de Figueres (exp.
2017/1363)
JG994/000030/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció pel III Congrés Internacional
sobre el Potencial dels Boscos en la Salut (2019) (exp. 2019/3145)
JG994/000031/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció a l'Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya per a cartografia de delimitació municipal (exp. 2018/6298)
JG994/000032/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovació de la resolució d'ajuts per a la realització de
projectes per al desenvolupament d'actuacions, per part de consorcis, de
conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural. Any 2019 (exp.
2019/75)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
23.

JG994/000010/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la concessió de subvencions per al
programa de suport a projectes de promoció agroalimentària. Anualitat 2019
(exp. 2019/939)

24.

Proposicions urgents

25.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
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1.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4
de juny de 2019

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de juny 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:

2.1. JG994/000002/2019-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència;
Presidència (001): Acceptació de la renúncia i reintegrament de la part feta
efectiva de la subvenció concedida a l'Ajuntament de Montagut i Oix per a
les obres de rehabilitació d'un tram del camí de Sadernes a l'alçada del Pont
de Valentí (CN/2986) (exp. 2019/5387)
L’Ajuntament de Montagut i Oix va sol·licitar, en data 26 de juliol de 2013, una
subvenció exclosa de concurrència pública, per import i pressupost de 121.795,20
euros, per a les despeses de rehabilitació d’un tram del camí de Sadernes, a l’alçada
del pont de Valentí. Aquest camí havia estat malmès per l’actuació d’un particular amb
una màquina excavadora durant l'execució d'uns treballs, per la qual cosa
l’Ajuntament va incoar un expedient sancionador i de determinació de responsabilitat
patrimonial contra aquest (CN/2986).
Per la importància, urgència i alt cost que suposava l’execució d’aquesta obra
necessària per al restabliment de la normalitat dels habitants i visitants, en veure's
afectat l'accés principal d'alguns dels habitatges i explotacions ramaderes de la zona i
un dels camins, el de Sadernes, més concorreguts pel públic per accedir i visitar la
vall, des de l’Àrea de Presidència i mitjançant acord de la Junta de Govern, del 3 de
setembre de 2013, es va concedir una subvenció, mitjançant conveni (CN/2986), per
import de 100.000,00 euros, distribuïts en 50.000,00 euros, per a cadascuna de les
anualitats 2013 i 2014, amb un percentatge de finançament del 82,11%. L’import fet
efectiu ha estat de 90.694,00 euros del total dels 100.000,00 euros, d’acord amb els
justificants presentats per l’Ajuntament.
En el punt quart del conveni s’estableix “(...) L’Ajuntament de Montagut i Oix haurà de
comunicar la resolució de l’expedient sancionador i de responsabilitat patrimonial
incoat contra el particular causant dels danys, i en el cas que es resolgués
satisfactòriament per als interessos de l’Ajuntament haurà de renunciar a la subvenció
concedida i retornar l’import que s’hagués fet efectiu (...)”.
L’Ajuntament de Montagut i Oix, arran de la Sentència favorable, de data 26 de
setembre de 2018, núm. 222/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Girona, en data 7 de maig de 2019, presenta un certificat de l’acord del Ple del 29
d’abril de 2019, en el qual renuncia a la subvenció concedida per la Diputació de
Girona i acorda la devolució en la forma legal corresponent de la quantitat rebuda que
és de 90.694,00 euros.
D’acord amb l’article 39.2.c de la Llei general de subvencions i referit a la prescripció
s’estableix: “(...) c) En el cas que s'hagin establert condicions o obligacions que hagin
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de ser complertes o mantingudes per part del beneficiari o l'entitat col·laboradora
durant un període determinat de temps, des del moment en què va vèncer el termini
esmentat (...)”, i per tant es constata que el procediment de reintegrament no està
prescrit, en haver-se acordat en el pacte quart del conveni unes condicions i
obligacions per part del beneficiari i que amb aquesta petició de renúncia
s’acompleixen.
No procedeix l’exigència de l’interès de demora d’acord amb el pacte quart del
conveni subscrit amb l’Ajuntament atès que no respon a cap dels supòsits de causa
de reintegrament previstes a l’article 37 de la Llei general de subvencions.
Atès que els imports fets efectius, d’acord amb la documentació justificativa són els
següents:
27/02/2014 = 47.784,65 €
12/05/2014 = 2.215,35 €
16/05/2014 = 40.694,00 €
Total
= 90.694,00 €
Vistos els antecedents i l’informe del Centre Gestor, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:
Primer. Acceptació de la renúncia presentada per l’Ajuntament de Montagut i Oix, en
data 7 de maig de 2019, de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern
de data 3 de setembre de 2013, mitjançant conveni (CN/2986), per a les obres de
rehabilitació d’un tram del camí de Sadernes a l’alçada del Pont de Valentí, per import
de 100.000,00 euros, distribuïts en 50.000,00 euros per a cadascuna de les anualitats
2013 i 2014.
Segon. Requerir a l’Ajuntament de Montagut i Oix (NIF P1711600E) el reintegrament
de la part justificada i feta efectiva que és de 90.694,00 euros. (Exp. 2019/5387).
Tercer. L’import de 90.694,00 euros s’haurà de retornar mitjançant ingrés o
transferència bancària a l’entitat CAIXABANK SA, en el compte corrent amb número
IBAN ES11 2100 0002 5602 0166 8489, dins dels terminis següents, en el cas que
encara no s’hagués realitzat:
a)Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el
pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins al
dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b)Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, el
pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins al
dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil
següent.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a

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

5

l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general
pressupostària.
Quart. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montagut i Oix amb indicació dels
recursos procedents.
Cinquè. Traslladar aquest acord a la Tresoreria de la Diputació de Girona.

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

JG994/000114/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació de la pròrroga
del conveni de col·laboració per a la realització d'un curs de fotografia a
l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot promogut per INSPAI. (exp.
2019/1718)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 18 de setembre de 2018, va
aprovar el conveni de col·laboració per a la realització d’un curs de fotografia a
l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot promogut per INSPAI.
El conveni subscrit, en el Pacte 6. Durada, preveu la possibilitat de pròrroga, la qual:
ha de ser expressa, per acord unànime de les parts, fins a un màxim de 4 anys i
realitzada amb un mínim de 3 mesos d'antelació a la seva expiració.
El 26 de març de 2019, L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot va enviar una carta
electrònicament (amb registre d’entrada número 1-2019-006178-2) on expressava la
voluntat de prorrogar el conveni subscrit.
INSPAI, Centre de la Imatge, considera també oportú i convenient prorrogar el
conveni subscrit.
La pròrroga d'aquest conveni serà la primera, després del primer any de vigència del
mateix, i sol·licitada dins el marge temporal establert al Pacte 6.
Tant el cartipàs de la Diputació com l’article 9.3 del reglament orgànic, regulen que la
competència en matèria de convenis és una delegació del president a favor de la
Junta de Govern.
Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI i l’informe de l’Escola d’Art d’Olot,
la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració per a la realització d’un
curs de fotografia a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot promogut per INSPAI,
el text que es transcriu a continuació: “PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UN CURS DE FOTOGRAFIA A
L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT PROMOGUT PER INSPAI
PARTS QUE INTERVENEN
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El Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona, en virtut de les
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data----, assistit pel secretari
general el senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
El Sr. Antoni López Sánchez, director de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot.
Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament del
present document, i
MANIFESTEN
I – Que en data 30 d’octubre de 2018, la Diputació de Girona i l’Escola d’Art i
Superior de Disseny d’Olot van subscriure un conveni de col·laboració per a la
realització d’un curs monogràfic de fotografia pels alumnes de l’esmentada Escola,
promogut per INSPAI.
II - Que l' Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot en els Cicles Formatius de
Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, inclou una assignatura de fotografia on
es forma els alumnes en tècnica fotogràfica, tècnica de la imatge, teoria fotogràfica
i història de la fotografia, entre altres matèries relacionades.
III – Que l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, manifesta la necessitat d'una
formació específica en fotografia per complementar l'oferta educativa del centre,
bàsicament dirigida a la promoció dels treballs dels seus alumnes i a fomentar la
seva emprenedoria.
IV-Que el pacte sisè del conveni esmentat, les parts signants van acordar que
seria vigent per un període d’un any a partir de la data de la seva signatura. Així
mateix, van acordar que la seva pròrroga seria expressa, per acord unànime de
les parts, fins a un màxim de 4 anys i realitzada amb un mínim de 3 mesos
d’antelació a la seva expiració.
V-Que ambdues parts consideren convenient acordar la pròrroga a causa del grau
de satisfacció del taller fotogràfic que va impartir el professor als alumnes dels
Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny
PACTES
ÚNIC. Es prorroga la vigència del Conveni de col·laboració subscrit en data 30
d’octubre de 2018 entre la Diputació de Girona i l’Escola d’Art i Superior de
Disseny d’Olot per a la realització d’un curs de fotografia a l’esmentada Escola,
promogut per INSPAI, per un període tres anys, a comptar des de 30 d’octubre de
2019, i en els mateixos termes.
Com a mostra de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per
duplicat. “
SEGON. Notificar el present acord a L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.
TERCER. Traslladar aquest acord a Cooperació Cultural per al seu coneixement i
efectes.
4.

JG994/000133/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar;
Resolució de la convocatòria del VI Concurs dels Programes Pedagògics i
Divulgatius de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2018/2019
(exp.2018/6731)
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Vistes les Bases reguladores del Concurs dels programes Pedagògics i Divulgatius de
la Diputació de Girona, Això Pinta Bé, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en
la sessió de 18 de setembre de 2018.
Vista la convocatòria anticipada del VI Concurs dels Programes Pedagògics i
Divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2018-2019,
aprovades per Junta de Govern en data 30 d’octubre de 2018.
Vista l’acta del jurat qualificador del premis, reunit en data de 7 de maig del 2019.
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases.
Vist l'informe dels caps dels centres gestors de Cooperació Cultural i Medi Ambient, i
atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Resoldre la convocatòria del VI Concurs dels Programes Pedagògics i
Divulgatius de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2018-2019, de la següent
manera:
INDIKA
Concurs Artístic
Infantil
Finalista
Títol: El nostre castell
Codi: 103672467
Escola: Escola La Draga, P5, 5 anys
Autors: nens i nenes de P5
Semifinalista
Títol: Estiu de Vayreda
Codi: 927293830
Escola: Escola Pla de Dalt, P4, 4-5 anys
Autors: alumnes de P4 B
Primària
Finalista
Títol: Els arqueòlegs
Codi: 737974273
Escola: Joan Roura i Parella, 6è de Primària, 11 anys
Autor: Gabriel Nascimiento Saldanha
Semifinalista
Títol: Els dinosaures d’abans
Codi: 556451883
Escola: Escola la Draga, 2n A, 7 anys
Autors: alumnes de 2n A
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Concurs de Relats
Secundària i Batxillerat
Finalista
Títol: Exili
Codi: 927215277
Institut La Bisbal, Segon Batxillerat, 18 anys
Autora: Aroa Lachica Balaguer
Finalista
Títol: La princesa Lia
Codi: 351757964
Institut de Santa Coloma de Farners, 1n B ESO, 14 anys
Autora: Enna Prat
DEL MAR ALS CIMS
Concurs Artístic
Infantil
Finalista
Títol: L'estany ens desperta els sentits
Codi: 247604869
Escola: Escola Baldiri Reixac
Autors: alumnes de P4 A
Semifinalista
Títol: Uns recs ben originals
Codi: 17712816
Escola La Draga
Autors: alumnes de P5
Primària
Finalista
Títol: Llegendes de mil i un color
Codi: 594743846
Escola: La Draga
Autora: alumnes de 1r
Semifinalista
Títol: El niu
Codi: 139280063
Escola: El Pla de l’Ametller
Autors: Bakary Sidiky Diarra, 8 anys

Concurs de Relats
Secundària i Batxillerat
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Finalista
Títol: La invasió de les àguiles
Codi: 896154057
Institut Pere Alsius
Autors: Helena Yani Puigdevall, 1r ESO B

Finalista:
Títol: El guardià del bosc
Codi: 811861317
Institut Pere Alsius
Autora: Jordi Mach, 1r ESO A
SEGON. Fixar els premis en 600 € per als finalistes i 300 € per als semifinalistes, en
el concurs artístic; i fixar els premis en 600 € per als finalistes del concurs de relats,
de conformitat amb allò establert en el punt 3 de les bases.
TERCER. Disposar la despesa total de 6.000,00€ euros; 3.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 500/3340/48101 i 3.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/48200.
QUART. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s'hagin pogut advertir.
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats que consten en el punt primer.

5.

JG994/000146/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia
de l'Ajuntament de Besalú del Cicle de Concerts de música de cobla 2019 i
adjudicació a l'Ajuntament d'Hostalric (exp. 2019/268)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 2 d’abril de 2019, va aprovar
la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2019, en la qual, entre d’altres,
va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Besalú per a la realització d’un concert
de cobla de la Cobla Ciutat de Girona dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla
(exp. 2019/268).
En data 8 de maig de 2019, l’Ajuntament de Besalú ha presentat una comunicació
expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern del 2 d’abril
de 2019, descrita prèviament.
D’acord al punt novè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria de Cicle de
Concerts de Música de Cobla. El punt segon de la resolució de la Junta de Govern
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ordena les sol·licitants que han quedat en llista d’espera i que han de permetre cobrir
les possibles anul·lacions.
La renúncia de l’Ajuntament de Besalú és la primera anul·lació per a la Cobla Ciutat
de Girona i, per tant, el primer ajuntament en llista d’espera és l’Ajuntament d’Hostalric
(exp. 2019/1138).
Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 119.3 i 128.3 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta
del president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Besalú,
amb NIF P1702200E, a la subvenció de 1.350,00 € concedida per la Junta de Govern
de 2 d’abril de 2019, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de
concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de
Cobla 2019, per a la realització d’un concert de cobla de la Cobla Ciutat de Girona,
dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla (exp. 2019/268), i procedir a l’arxiu i
tancament d’aquest expedient.
SEGON. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida,
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de MIL TRES-CENTS
CINQUANTA EUROS (1.350,00 €).
TERCER. Atorgar una subvenció a l’Ajuntament d’Hostalric (exp. 2019/1138), amb
NIF P1708900D, per a la realització d’un concert de cobla de la Cobla Ciutat de
Girona, dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla de 2019, d’acord al punt
segon de l’acord de Junta de Govern de 2 d’abril de 2019.
QUART. Disposar la despesa per import de MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS
(1.350,00 €) a l’Ajuntament d’Hostalric amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/3340/46202.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als ajuntaments de Besalú i Hostalric i a la Cobla
Ciutat de Girona.
6.

JG994/000147/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una
subvenció nominativa a Arlet Films, SL, de Barcelona, per al finançament
del documental "El Gran Constante" i "El Floridita de Hemingway" (exp.
2019/3936)

Arlet Films, S.L. ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
documental El Gran Constante i El Floridita de Hemingway, l’any 2019, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2019/3936).
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Des de finals del segle XIX diverses famílies d'origen català controlaven importants
negocis de vins, alcohols i cafès a Cuba. Entre les principals famílies trobem els
Bacardí, procedents de Sitges i en el sector de les “Cantinas” i “cafès”, Joan Sureda i
Josep Pujol, originaris de Lloret de Mar. Van ser els germans Sala Parera, també
lloretencs, els que van comprar a l'Havana l'històric bar “La Pina de Plata”. Després
de reformar-lo, el van tornar a obrir convertit en bar-restaurant i amb el nom de "La
Florida". Havia nascut un mite que encara perdura ara, sobrevivint a la Llei Seca, la
Màfia, la dictadura i la Revolució.
El cèlebre cocteler Constante Ribalaigua, nascut a Lloret de Mar (Girona), va emigrar
a Cuba a finals del segle XIX. Considerat el millor barman del món, va aconseguir
fama mundial com a propietari de "Floridita", on un client habitual, l’escriptor Ernest
Hemingway, el va batejar com el Rei del Daiquiri.
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 la productora Arlet Films, 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 Arlet Films, S.L., per al finançament del
documental El Gran Constante i El Floridita de Hemingway, l’any 2019, que es detalla
a continuació:
Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució
l’activitat
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2019/3936

Arlet Films,
Barcelona

SL.,

Cost total de
l'objecte
subvencionat
80.000,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
80.000,00 €

B66066275

Import de la
subvenció
10.000,00 €

Documental El Des de l’1 de
gener fins al
Gran
Constante i El 31
d’octubre
Floridita
de de 2019
Hemingway
Percentatge de Import
a
finançament
justificar
12,50 %

80.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47023 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 Arlet Films, 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 80.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 12,50 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
Arlet Films, S.L. ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 80.000,00€
corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
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d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 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 Arlet Films, 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.
Arlet Films, 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.
Arlet Films, 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.
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
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,
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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 Arlet Films, S.L.
7.

JG994/000148/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una
subvenció nominativa a la Fundació Festival de Cinema de Girona, de
Riudellots de la Selva, per al finançament del Festival de Cinema de Girona
(exp. 2019/5227)

La Fundació Festival de Cinema de Girona, amb seu a Riudellots de la Selva, ha
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del projecte Festival de
Cinema de Girona i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/5227).
El Festival de Cinema de Girona, amb una antiguitat de 31 anys és el més antic de
categoria “B” a Catalunya. Al llarg d’aquests anys el Festival ha desenvolupat una
trajectòria plena d’iniciatives que han anat teixint els objectius proposats, com ara, la
proliferació de festivals de categoria “B”, la plataforma de talent emergent, la
satisfacció del sector professional.... La marca (GFF) descriu el festival com a tal, la
seva activitat i la ciutat, de forma homologada a tot el món. La marca vesteix la ciutat i
el país d’un prestigi cultural, modern i progressista.
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 cinema.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de la Fundació Festival de Cinema de Girona, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
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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 Festival de Cinema de Girona, amb
seu a Riudellots de la Selva, per al finançament del projecte Festival de Cinema de
Girona, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/5227

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període
l’activitat

Fundació Festival
de
Cinema
de
Girona_Riudellots
de la Selva

G17556747

Festival
Cinema
Girona

Cost total de
l'objecte
subvencionat
50.000,00 €

Cost
de
les
despeses
subvencionables
50.000,00 €

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

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

10.000,00 €

20,00 %

50.000,00 €

de
de

de

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48107 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de gener al 31
d’octubre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que la Fundació Festival de Cinema de Girona, accepta la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació
estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació
d’aquest acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 10.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 20,00 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
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La Fundació Festival de Cinema de Girona, ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 50.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt la Fundació Festival de Cinema de Girona, presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
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El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Festival de Cinema de Girona, té les
obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) 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 Festival de Cinema de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de
la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el
que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència,
excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de
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17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si
escau, hi puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit
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de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Festival de Cinema de Girona, amb seu
a Riudellots de la Selva.
8.

JG994/000149/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una
subvenció a l'entitat Gàrgoles de Foc, de Banyoles, per al finançament del
XXIè aniversari de l'entitat i 20 hores de Cultura popular (exp. 2019/5229)

L’entitat Gàrgoles de Foc, de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de les activitats de l’any 2019, XXIè aniversari de Gàrgoles de Foc i 20
hores de Cultura popular, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/5229).
L’entitat Gàrgoles de Foc té una història de 21 anys de cultura popular i col·laboració
amb les entitats festives de la ciutat de Banyoles i ha esdevingut una entitat on els
valors d’amistat, treball i compromís han estat sempre molt presents i han permès
posar la ciutat de Banyoles en el mapa del món del foc dels Països Catalans. La
proposta que fan per aquest aniversari és una proposta festiva, de mostra, formativa i
informativa, per a tots els públics. Un projecte transversal i participatiu de la ciutat,
avalat ja per l’èxit de les dues Fires del Foc de l’any 2004 i 2014.
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’entitat Gàrgoles de Foc, de Banyoles, de conformitat amb
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allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a Gàrgoles de Foc, de Banyoles, per al finançament
de les activitats de l’any 2019, XXIè aniversari i 20 hores de Cultura Popular que es
detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/5229

Nom del beneficiari

Cost total de
l'objecte
subvencionat
11.950,00 €

Cost
de
les
despeses
subvencionables
11.950,00 €

Gàrgoles
Foc_Banyoles

de

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

G17629197

Import de la
subvenció

Activitats
de
l’any
2019_XXIè
Anirversari i 20
h
cultura
popular
Percentatge de
finançament

3.000,00 €

25,10 %

Període
d’execució
l’activitat
Des de l’1
gener fins
31 d’agost
2019

de
de
al
de

Import
justificar

a

11.950,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS, (3.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48152 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31
d’agost de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’entitat Gàrgoles de Foc, accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
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SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 3.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 25,10 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
Gàrgoles de Foc, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import d’11.950,00 €
corresponents a l’import de les despeses que consten al 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 16 de setembre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt Gàrgoles de Foc, 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
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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. Gàrgoles de Foc, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Gàrgoles de Foc, 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
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la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
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CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com
a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona.
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de
Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a Gàrgoles de Foc, amb seu a Banyoles.
9.

JG994/000150/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una
subvenció nominativa a la Fundació Girona Universitat i Futur per al
finançament de les activitats i funcionament de les càtedres de la UdG
(exp. 2019/4844)

La Fundació Girona: Universitat i Futur, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de les activitats i funcionament de les càtedres constituïdes a la UdG, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/4844).
La Fundació Girona: Universitat i Futur, té com a objectiu l’organització de les
activitats de les càtedres constituïdes a la UdG així com també d’algun observatori,
amb la finalitat de promoure les relacions públiques i privades de Girona amb la
Universitat, fomentar la creació de nous estudis i programes de recerca, la
col·laboració en l’establiment i la gestió de centres d’investigació, el foment i la
promoció de la internacionalització i la promoció d’estudis i publicacions. Les càtedres
de la Universitat de Girona són una unitat estructural i es creen a partir d’un conveni
de col·laboració estable amb una institució, associació o empresa. Es focalitzen en un
àmbit d’estudi concret i en promou la recerca, la transferència de coneixement i la
divulgació i constitueixen un valuós instrument per establir lligams permanents i
fructífers de la Universitat amb els agents econòmics i socials del territori. L’agenda
d’activitats cultural i acadèmica de les càtedres de la UdG per aquest 2019 té
l’objectiu de continuar amb la tasca portada a terme durant les darreres tres dècades
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d’existència de càtedres a la UdG. Es destaquen la progressiva diversificació de les
activitats en els àmbits temàtics, formats i territoris on es desenvolupen. La Universitat
de Girona té 34 càtedres agrupades en vuit grans àmbits, que van des de la salut a
l’art i la literatura, amplitud temàtica que garanteix la diversitat i l’adaptació als
interessos particulars del diferents socis i patrons del territori. Enguany al 2019 s’ha
afegit una nova càtedra; la Càtedra Víctor Català d’Estudis sobre el Modernisme, a
l’Escala. El nombre total d’activitats de les càtedres per a l’any 2019 sobrepassa les
400 i arriben a unes 50.000 persones.
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 amb les universitats amb implantació en el
territori per al seu funcionament i la realització d’activitats en l’àmbit de la transferència
de coneixement i l’extensió educativa superior.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de la Fundació Girona: Universitat i Futur, 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 Girona: Universitat i Futur, per al
finançament del projecte d’organització d’activitats culturals i funcionament de les
Càtedres, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/4844

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Fundació Girona:
Universitat i Futur

G17301094

Cost total de
l'objecte
subvencionat
142.040,00 €

Cost
de
les
despeses
subvencionables
142.040,00 €

Import de la
subvenció
76.000,00 €

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució de
l’activitat
Activitats
Des de l’1 de
culturals
i desembre de
funcionament
2018 fins al 15
de
les de novembre
Càtedres
2019
Percentatge de Import
a
finançament
justificar
53,50 %

142.040,00 €
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETANTA SIS MIL EUROS,
(76.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/48102 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 es portarà a terme des de l’1 de
desembre 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. Pagament de la subvenció.
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 CINQUANTA-TRES MIL
DOS-CENTS EUROS (53.200,00 €), 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 La Fundació Girona: Universitat i Futur, hagi presentat al Registre General de la
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de VINT-I-DOS
MIL VUIT-CENTS EUROS, (22.800,00 €), 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.
La Fundació Girona: Universitat i Futur, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 142.040,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) el compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat);
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats culturals organitzades per la Fundació.
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.
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 30 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.
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Tan bon punt la Fundació Girona: Universitat i Futur, 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.
Abans del 28 de febrer del 2020, la Fundació Girona: Universitat i Futur presentarà la
memòria de l’exercici 2019, detallant les activitats que han dut a terme les càtedres.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Girona: Universitat i Futur, té les
obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La Fundació Girona: Universitat i Futur, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
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g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. 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 Fundació Girona: Universitat i Futur, amb seu a
Girona.

10.

JG994/000033/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació de la
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convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris,
any 2019 (exp. 2019/5099)
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, si bé no estableix una línia d’ajuts
específics en l’àmbit d’inversions en cementiris de gestió municipal, en l’exposició de
motius clarifica que la relació de les línies de subvenció que inclou és a títol
enunciatiu, sense prejudici d’altres que en puguin sortir. Malgrat això, es proposarà
incloure aquesta línia de subvencions en el nou Pla Estratègic de Subvencions que
s’aprovarà.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 20 de març de 2018, va
aprovar el Pla de Serveis d’assistència als municipis per a la gestió de cementiris i
serveis funeraris, amb l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor
població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei integral, apropiat i de
qualitat per a la gestió dels cementiris i serveis funeraris. Un any de funcionament
reeixit d’aquest Servei, ha posat de manifest la necessitat de complementar els
recursos tècnics i materials que s’ofereixen amb recursos econòmics per a realitzar
actuacions d’inversió en els cementiris, que temps enrere es podien finançar a través
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als
de menor capacitat econòmica i de gestió, pretén col·laborar amb el finançament de
les inversions en els cementiris de gestió municipal; de prestació obligatòria per a tots
els ajuntaments.
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris,
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 d’abril de 2019, i publicades i
sotmeses a informació pública al BOPG 80, de 25 d’abril de 2019, i per referència al
DOGC número 7869 de 7 de maig de 2019.
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de
Govern d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores.
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de
Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern proposa a la Junta de Govern que adopti
l’acord següent:
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2019, el text
de la qual es transcriu literalment a continuació:
Convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris – any
2019
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1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments inclosos en
l’àmbit territorial de la Diputació de Girona de població inferior o igual a 1.000
habitants, destinades al finançament d’inversions en cementiris, d’acord amb les
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de
16 d’abril de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
número 80 de 25 d’abril de 2019 i per referència al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC) número 7869 de 7 de maig de 2019.
Els criteris per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions màximes es
recullen a les bases reguladores cinquena i sisena.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 200.000,00 €. L’aplicació
pressupostària a què es carrega el crèdit pressupostari i l’ import són els que es
detallen a continuació.
Any

Aplicació pressupostària

Import (en €)

2019

400.9420.76209

200.000,00

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció, aquest
crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 100.000,00
€, derivada de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a
la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG al 31 de juliol de 2019.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les
bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (plataforma
EACAT), han d’estar signades electrònicament per l’alcalde/essa, mitjançant un
certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.
Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un mínim
de 5.000 € i amb un màxim de 50.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el
crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar
serà un 90 % del pressupost elegible.
Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran inversions realitzades a partir de l’1 de gener de 2019
i fins passats 18 mesos de la notificació de la resolució d’atorgament de
la subvenció.
Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’1 mes des de
la finalització del període d’execució.
Documentació justificativa
La documentació justificativa de les subvencions consisteix en la
presentació telemàtica del compte justificatiu, degudament emplenat i
signat, acompanyat de la fotografia del cartell anunciador del suport
econòmic de la Diputació que compleixi els requisits de l’article 22 de les
bases reguladores.
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4. Termini de resolució i notificació
4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris tal com preveu l’article 41.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi
estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en
què s’adopti l’acord.
5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot
interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació.
6. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació i, d’acord
amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n
publicarà l’extracte al BOPG.

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 200.000,00
€, distribuïts amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Pressupost
Anualitat
2019

Aplicació
pressupostària

Descripció

400.9420.76209

Ajuts a ajuntaments per inversions
en cementiris

Import
(en €)
200.000,00

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix,
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.
Quart. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin al·legacions
contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en
les seves determinacions.

11.

JG994/000034/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Habitatge (028): Concessió de subvencions per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatges (exp.
2019/1061)
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Vistes les Bases reguladores de les subvencions per a estudis, plans, programes i
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatges aprovades pel Ple per la
Diputació de Girona el dia 22 de gener de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) número 26, de 6 de febrer de 2019.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el 6
de març de 2018, publicada al BOPG número 51, de 13 de març de 2019.
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 14 de maig de 2019, i de la Comissió
Avaluadora, de 15 de maig de 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents:

Exp/2019

Beneficiari

Concepte subvenció

Puntuació

Pressupost/
Import a
justificar

Import
subvenció

4408

Anglès

Estudi de la situació dels
habitatges buits

9

13.103,47 €

10.000,00 €

4008

Banyoles

Pla per la mobilització de
pisos buits i ocupacions
irregulars

8

13.003,15 €

7.000,00 €

4413

Bisbal
d’Empordà,
La

Projecte de gestió de la borsa
d'habitatges d'inclusió i suport
a tasques d'inclusió en matèria
d'habitatge

5

11.790,78 €

6.194,02 €

3921

Caldes de
Malavella

Programa HÀBITAT: accés i
manteniment de l'habitatge

10

24.475,00 €

10.000,00 €

4334

Calonge i
Sant Antoni

Estudi dels immobles del nucli
històric i viabilitat de
mobilització cap al parc

8

9.000,00

9.000,00 €
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municipal d'habitatge.

4406

Castellfollit
de la Roca

Estudi del parc d'habitatges,
ús i estat de conservació, 3a
fase

11

1.920,70

1.920,70 €

4098

Espolla

Estudi local d'habitatge

8

5.300,00 €

5.300,00 €

4101

Figueres

Diagnosi de les ocupacions
irregulars al municipi

6

11.139,82 €

7.432,83 €

4099

Fontanals de
Cerdanya

Rehabilitació de la planta
sobre cap de queixans per
destinar-la a habitatge públic

10

9.078,03 €

9.078,03 €

4177

Ger

Alienació de les meitats
indivises de 4 parcel·les amb
finalitat social

6

2.178,00 €

2.178,00 €

4415

Hostalric

Estudi dels habitatges d'ús
turístic

5

15.125,00 €

6.194,02 €

4300

Llagostera

Actualització del Pla Local
d'Habitatge

9

18.000,00 €

10.000,00 €

4336

Mieres

Revisió i actualització estudi
parc habitatges del nucli urbà

11

2.485,74 €

2.361,45 €
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4410

Molló

Redacció del projecte executiu
de 2 habitatges d'HPO

8

10.648,00 €

9.910,44 €

4419

Olot

Servei d'assessorament jurídic
en matèria d'habitatge

7

12.000,00 €

8.671,63 €

4421

Palafrugell

Diagnosi del parc d'habitatges
ocupats irregularment

5

13.103,47 €

6.194,02 €

4414

Porqueres

Estudi funcional, econòmic i
constructiu d'habitatges

10

16.637,50 €

10.000,00 €

4401

Puigcerdà

Redacció de dos projectes de
rehabilitació d'habitatges per
destinar-los a polítiques
socials

6

10.000,00 €

6.200,00 €

4187

Ripoll

Pla de mobilització
d'habitatges buits

6

9.000,00 €

7.432,83 €

4416

Roses

Pla local d'habitatge

8

29.493,75 €

9.910,44 €

4420

Rupià

Actualització Pla local
d'habitatge

11

8.324,80 €

8.324,80 €

4400

Salt

Avanç del nou pla local
d'habitatge

7

10.000,00 €

8.671,63 €

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

39

4405

Sant Feliu de
Guíxols

Pla local d'habitatge

7

22.000,00 €

8.671,63 €

4102

Sant Hilari

Estudi de l’habitatge buit

6

8.037,78 €

7.432,83 €

4417

Santa Pau

Estudi del parc d'habitatges
buits del nucli antic

11

1.920,70 €

1.920,70 €

4411

Vilafant

Inici del pla d'actuacions de la
taula d'habitatge

11

10.244,00 €

10.000,00 €

TOTAL IMPORT SUBVENCIÓ

190.000,00 €

SEGON. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació per no haver
respost el requeriment de documentació en temps i forma, en el cas de Campllong
per no haver aportat acreditació documental de la cessió de l’habitatge a
l’Administració per part del propietari per un període mínim de 6 anys, d’acord amb el
punt 3 de les bases i en el cas de Les Llosses perquè es tractava d’una despesa
d’inversió, que no forma part de les despeses subvencionables d’acord amb el punt 3
de les bases:
Exp/2019

Sol·licitant

Concepte subvenció

Pressupost

Import subvenció

4402

Campllong

Projecte constructiu de
rehabilitació de Can
Barraca per a 2 habitatges
socials

8.470,00 €

Denegada

4335

Llosses, Les

Projecte de "Substitució
coberta Ca les Mestres"

25.893,65 €

Denegada

TERCER. Disposar la despesa total, de 190.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria del pressupost de la Diputació de Girona de 2019 que tot seguit
s’indica:
Subvencions locals habitatge

403/1521/46200

190.000,00 €

QUART. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.
CINQUÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació
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de Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat
de la documentació que s’especifica al punt 11.1 de les bases, dins del termini que
finalitza el 31 d’octubre de 2019.
SISÈ. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin
objecte de subvenció.
SETÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.
12.

JG994/000035/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Habitatge (028): Concessió de les subvencions a ajuntaments i
consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en
l'àmbit comarcal (exp. 2019/1060)

Vistes les Bases reguladores de les subvencions a ajuntaments i consells comarcals
per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, aprovades pel
Ple per la Diputació de Girona el dia 22 de gener de 2019, publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 26, de 6 de febrer de 2019.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona,
Junta de Govern del dia 19 de febrer de 2019, publicada al BOP núm. 51, de 13 de
març de 2019.
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 14 de maig de 2019, i de la Comissió
Avaluadora, de 15 de maig de 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents:

Exp/2019

Beneficiari

Pressupost / Import
a justificar

Import subvenció
concedit

% subv.

4207

Ajuntament de
Ripoll

25.037,04 €

5.700,00 €

22,77%

4005

Ajuntament de
Banyoles

21.000,00 €

3.350,00 €
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5.635,46 €

1.700,00 €

34.000,00 €

8.320,00 €

Consell Comarcal
del Gironès

61.848,27 €

18.000,00 €

3799

Consell Comarcal
de Baix Empordà

125.490,00 €

18.000,00 €

4409

Consell Comarcal
de La Selva

115.360,36 €

18.000,00 €

4301

Ajuntament de
Puigcerdà

4418

Ajuntament d’Olot

3902

TOTAL

30,17%

24,47%

29,10%

14,34%

15,60%

73.070,00 €

SEGON. Disposar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
pressupost de la Diputació de Girona de 2019 que tot seguit s’indiquen:

Subvencions
per
a
consells
comarcals
Subvencions per a ajuntaments

Aplicació pressupostària
403/1521/46500

Import en euros
54.000,00 €

403/1521/46200
TOTAL

19.070,00 €
73.070,00 €

TERCER. Anul·lar el saldo sobrant de les aplicacions de l’any 2019, 403/1521/46500
d’import 16.000,00 € i 403/1521/46200 d’import 930,00 €.
QUART. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació
de la resolució no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
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CINQUÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació
de Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat
de la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que
finalitza el 15 de novembre de 2019.
SISÈ. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin
objecte de subvenció.
SETÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

13.

JG994/000036/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final
subvenció Ajuntament de la Cellera (exp. 2017/6109)

Per Resolució del president de la Diputació de Girona de data 30 d’abril de 2019, es
va iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de la
Cellera per a les obres de consolidació i reforma de la coberta del pavelló municipal
d’esports (expedient 2017/6109 ) per no haver justificat la totalitat de l’import de la
subvenció dins dels terminis establerts, amb el següent detall:
Cost total de
l'objecte
subvencionat

Subvenció

Percentatge
de
finançament

Import a
justificar

Import justifica

Subvenció
reconeguda

Import
subvenció a
revocar

270.407,13 €

150.000,00 €

55,47%

270.407,13 €

251.803,05 €

139.679,96 €

10.320,04 €

En data 5 de maig de 2019 es va notificar a l’Ajuntament l’inici de l’expedient de
revocació, amb un termini de 15 dies perquè presentés al·legacions. Transcorregut
aquest termini, no s’ha presentat cap al·legació.
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la
desenvolupa, i el que s’estableix als articles 22 i 30 de l’ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
Vist l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne
l’expedient sense cap tràmit ulterior”.
D'acord amb aquests antecedents , la Junta de Govern, a proposta del diputat
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern
per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Revocar l’import de 10.320,04 € de la subvenció concedida a l’Ajuntament
de La Cellera per a les obres de consolidació i reforma de la coberta del pavelló
municipal d’esports per no haver justificat la totalitat de l’import de les despeses de
l’actuació dins del termini establert.
SEGON. Anul·lar el saldo de la disposició de la despesa AD núm. d’operació
220179000094 d’import 10.320,04 €
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament.
14.

JG994/000037/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Proposta resolució
de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per
nevades, anualitat 2019 (exp. 2019/1199)

El Ple de la Diputació de Girona del dia 22 de gener de 2019 va aprovar la
modificació de les Bases per a actuacions municipals per nevades, per l’any 2019,
publicades al BOPG núm. 55 de 19 de març de 2019.
Vista la convocatòria d’actuacions municipals per a nevades, anualitat 2019,
aprovada per la Junta de Govern del dia 5 de març de 2019 i publicada al BOPG
número 49 de 11 de març de 2019.
Revisada la documentació presentada pels ajuntaments dins el termini establert en la
convocatòria i vista l'acta de la Comissió Avaluadora, la Junta de Govern, a proposta
del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir als ajuntaments que es relacionen tot seguit les subvencions pels
conceptes i imports que s'especifiquen.
Ajuntament

Alp

Bolvir

Exp.
2019/

ACTUACIONS
PER DESPESES
CORRENTS

Pressupost SUBVENCIÓ
per
justificar

4342 Neteja de neu i
glaç de les
carreteres i les
vies públiques

89.188,69

4759 Neteja de neu i
hores extres

16.473,68

%

Observacions

45.246,41 € 50,73% Sol·licita una
subvenció de
80.269,82 €
que és superior
a l’import
màxim
subvencionable
per la línia de
despeses
corrents,
d’acord amb la
base
reguladora 5a,
apartat b)

9.441,41 € 57,31%

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

44

Campdevànol 3828 Subministrament
de sal i potassa,
gratificacions
extraordinàries i
combustible

2.823,87

1.362,88 € 48,26%

Camprodon

4566 Retirada neu,
distribució de
potassa i
anticongelant i
reparació
màquines
llevaneus
3437 Compra de
fundent Exogel

7.996,94

3.859,55 € 48,26%

1.873,08

1.073,54 € 57,31%

4491 Carburan,
reparació i
manteniment de
maquinària,
treballs de suport
a la neteja de
neus per part
d'empreses
externes
4785 Hores extra neteja
de neu, adquisició
de potassa,
reparació
d'arquetes

2.241,80

1.284,82 € 57,31%

5.045,06

2.891,43 € 57,31% Es descompta

Gombrèn

4668 Neteja de neu dels
carrers, escampar
potassa i
reparació dúmper

4.974,92

2.851,23 € 57,31%

Guils de
Cerdanya

4880 Neteja de neu,
reparació de
maquinària,
adquisició de sal i
productes
anticongelants
4590 Compra de gasoil i
potassa, reparació
de la llevaneus,
Retirada de neu i
gel als nuclis de
població

25.480,80

14.603,59 € 57,31%

3.036,21

1.740,12 € 57,31%

Espinelves

Fontanals de
Cerdanya

Ger

Isòvol

del seu
pressupost
l'import de
65.000,00 €,
reparacions de
vials. Concepte
no
subvencionable
d'acord amb la
base
reguladora 3a
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Llanars

Llívia

Meranges

Molló

Ogassa

Pardines

Planoles

4842 treballs retirada de
neu,
subministrament
de potassa i
reparació,
manteniment i
conservació de la
maquinària
4512 Reparació vehicle
brigada, adquisició
sal, neteja de neu
per empreses
externes
4881 Adquisició de
carburant i
potassa,
contractació
d'empreses
externes, i
reparació i
manteniment de la
maquinària

4715 Hores extres
brigada municipal.
reparació,
recanvis i gasoils
del tractor
llevaneus, i
treballs empreses
externes
4183 Facturació externa
per treure neu,
hores del personal
per glaçades i
nevades
4714 Neteja de neu i
escampar sal,
carburants i
reparació
maquinària
4786 Treure neu
empreses
externes, hores
extres, adquisició
potassa i gasoil i
reparació vehicles,
maquinària i
utensilis

4.439,22

2.544,21 € 57,31%

18.182,53

9.323,87 € 51,28%

18.739,24

10.739,86 € 57,31% Es descompta
del seu
pressupost
l'import de
18.000,00 €,
reparacions de
vials. Concepte
no
subvencionable
d'acord amb la
base
reguladora 3a

2.729,23

1.564,17 € 57,31%

5.045,17

2.891,49 € 57,31%

5.227,27

2.995,86 € 57,31%

19.856,40

11.375,79 € 57,29%
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Puigcerdà

Queralbs

Ribes de
Freser

Ripoll
Sant Aniol de
Finestres

Sant Joan les
Fonts

Setcases

Toses

Urús

141.210,71

45.246,41 € 32,04%

6.930,91

3.972,25 € 57,31%

8.778,77

4.766,49 € 54,30%

2.802,36

1.183,43 € 42,23%

4795 Adquisició sal,
contractació
tractor
escampadora i
camioneta per
repartir la sal als
veïns
3522 Compra de
potassa, mà
d'obra i
maquinària per
treure neu
4841 Hores extres,
subministraments
gasoil,
manteniment
maquinària

2.720,38

1.559,11 € 57,31%

2.129,30

1.027,66 € 48,26%

2.059,81

1.180,52 € 57,31% Es descompta

4667 Adquisició
potassa, gasoil,
feines treure neu i
reparació vehicles
i maquinària
4464 Combustible
màquines
llevaneus,
manteniment i
reparació màquina
llevaneus

10.272,63

5.887,46 € 57,31%

4.357,02

2.497,00 € 57,31%

4712 Despeses de
personal,
subministrament
de potassa i
retirada de neu
4763 Contracció
externa, adquisició
sal, anticongelants
i gasoil i hores
extres personal
4340 Adquisició de sal i
les hores de
maquinària per la
retirada de la neu i
escampada de sal
4806 Subministrament
de sal

del seu
pressupost
l'import de
150,00 € de
l'assegurança
de la màquina
llevaneus.
Concepte no
subvencionable
d'acord amb la
base
reguladora 3a

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

47

Vajol, la

Vall de
Bianya
Vilallonga de
Ter

Ajuntament

4670 Netejar neu de
carreteres, tirar sal
i adquisició
potassa
4630 Treure neu
diferents zones de
la Vall de Bianya
4713 Treballs treure neu
i tirar sal amb la
màquina
llevaneus,
manteniment i
reparacions
maquinària,
adquisició gasoil i
sal
TOTAL

Exp.
2019/

ACTUACIONS
PER A
INVERSIONS

1.954,15

1.119,96 € 57,31%

3.764,94

1.990,84 € 52,88%

6.593,09

3.778,64 € 57,31%

200.000,00 €

Pressupost SUBVENCIÓ
per
justificar

%

Alp

4342 Aquisició
escampadora de
sal

4.755,30

3.383,85 € 71,16%

Bolvir

4759 Adquisició 3
contenidors de
potassa

1.415,70

1.063,37 € 75,11%

Fontanals de
Cerdanya

4491 Adquisició recanvi
làmina acer per
pala llevaneus i
adquisició
cadenes de neu

1.937,48

1.455,30 € 75,11%

Ger

4785 Adquisició d'un
silu per
l'emmagatzematge
de potassa.

18.634,00

13.996,51 € 75,11%

Llanars

4842 Adquisició de 2
mitges canyes per
a la retirada de
neu

7.381,00

5.544,07 € 75,11%

Observacions
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3.440,03

2.583,89 € 75,11%

4881 Adquisició vehicle
per a instal·lar
pala llevaneus i
dipòsit de potassa

31.000,00

23.324,48 € 75,24%

Molló

4715 Adquisicó 5
contenidors de sal
potassa

1.929,95

1.449,64 € 75,11%

Pardines

4714 Adquisició
màquina llevaneus

58.673,32

31.626,42 € 53,90%

Puigcerdà

4712 Adquisició vehicle
específic per
retirada de neu i
fulla llevaneus
triaxial

68.450,00

31.626,42 € 46,20%

Queralbs

4763 Adquicisió
esparcidor de sal,
bufador i 4 dipòsits
per la sal

10.335,10

7.762,98 € 75,11%

Ripoll

4806 Adquisició
esparcidora de
salt tracció manual
i pales per treure
neu

1.867,03

1.033,33 € 55,35%

Sant Joan de
les
Abadesses

3520 Adquisició pala
llevaneus

4.735,64

2.995,43 € 63,25%

Sant Joan les
Fonts

3522 Compra de pala
adaptable a
retroexcavadora

3.055,25

1.932,53 € 63,25%

Sant Pau de
Segúries

4182 Adquisició
escampador de
sal, kit de rodes i
vibrador elèctric

5.599,03

4.205,59 € 75,11%

Santa Pau

4784 Adquisició
màquina llevaneus
frontal

8.869,30

6.311,34 € 71,16%

Llambilles

3829 Adquisició d'un
escampador de
sal i sorra
arrossegat

Meranges
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Urús

4464 Adquisició pala
lleva neu

Vilallonga de
Ter

4713 Ganiveta i
cadenes per la
mini komatsu,
cadenes pel toyota
hilux

7.979,83 € 75,11%

10.623,80

1.725,02 € 17,91% Es descompta

2.296,58

del seu
pressupost
l'import de
7.732,60 €,
compra de
remolc.
Concepte no
subvencionable
d'acord amb la
base
reguladora 3a,
b).

150.000,00 €

TOTAL

SEGON. Disposar la despesa d’import 350.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2019 de la Diputació de Girona:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Import concedit

400/9420/46203

Ajuts a ajuntaments despeses corrents per nevades i
glaçades

200.000,00 €

400/9420/76208

Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i glaçades

150.000,00 €

TOTAL

350.000,00 €

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

Exp.
2019/

ACTUACIONS PER
DESPESES CORRENTS

Motiu Denegació

Albanyà

4490

Treballs retirada neu ctra.
de Lliurona a Bassegoda i
ctra. de la Mare de Déu del
Món

Jonquera, La

4793

Contracte de
subministrament i retirada
de sal per actuacions de
nevades

Un cop aplicat el 1r repartiment de
59,04% a l’import sol·licitat resulta
inferior a l’import mínim subvencionable
de 1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat d)
Un cop aplicat el 1r repartiment de
59,04% a l’import sol·licitat resulta
inferior a l’import mínim subvencionable
de 1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat d).

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

50

Olot

4717

Adquisició clorur càlcic i
serveis externs de retirada
de neu a les vies i carrers

Llosses, les

4565

Instal·lació barrera de
seguretat en un tram del
camí de Sant Martí de
Vinyoles

Presenta una sol·licitud per reparacions
de vials. Concepte no subvencionable
d'acord amb la base reguladora 3a, b)

Setcases

4841

Adquisició i muntatge 4
rodes de contacte pel
vehicle brigada

Susqueda

4919

Adquisició contenidors per
sal desgel

Vallfogona del
Ripollès

4791

Adquisició pales per treure
neu

Presenta una sol·licitud de subvenció
per import de 554,59 € que és inferior a
l’import mínim subvencionable de
1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat b).
Un cop aplicat el 1r repartiment
de78,57% a l’import sol·licitat resulta
inferior a l’import mínim subvencionable
de 1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat d)
Presenta una sol·licitud de subvenció
per import de 950,00 € que és inferior a
l’import mínim subvencionable de
1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat b).

Riells i Viabrea

Sant Joan de les
Abadesses

Susqueda

Vall d'en Bas, La

Vallfogona del
Ripollès

Ajuntament

Un cop aplicat el 1r repartiment de
59,04% a l’import sol·licitat resulta
inferior a l’import mínim subvencionable
de 1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat d).
3903 Adquisició de sal i
Un cop aplicat el 1r repartiment de
despeses gas-oil màquina 59,04% a l’import sol·licitat resulta
treballs escampar sal
inferior a l’import mínim subvencionable
de 1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat d)
3520 Adquisició de sal i lloguer
Un cop aplicat el 1r repartiment de
màquina llevaneu
59,04% a l’import sol·licitat resulta
inferior a l’import mínim subvencionable
de 1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat d)
4919 Adquisició Sal de desgel
Presenta una sol·licitud de subvenció
per import de 143,68 € que és inferior a
l’import mínim subvencionable de
1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat b)
3791 Escampar potassa i
Un cop aplicat el 1r repartiment de
compra d'anticongelant
59,04% a l’import sol·licitat resulta
inferior a l’import mínim subvencionable
de 1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat d)
4791 Hores extres per treure neu Presenta una sol·licitud de subvenció
per import de 983,97 € que és inferior a
l’import mínim subvencionable de
1.000,00 €, d’acord amb la base
reguladora 5a, apartat b).
Exp.
ACTUACIONS PER A
Motiu Denegació
2019/
INVERSIONS
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QUART. Comunicar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de
l’ajuda, si en el termini d’un mes no es manifesten el contrari, s’entén acceptada la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació.
CINQUÈ. Justificació. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible
amb altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de
la Diputació de Girona i a la seva justificació amb la presentació del compte justificatiu
(model www.ddgi.cat), dintre del termini que finalitza:
Subvencions per a despeses correntsel 30 de setembre de 2019
Subvencions per a inversions: el 30 de novembre de 2019
SISÈ. Publicitat. Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de
les actuacions objecte d’aquesta línia de subvencions.
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat caldrà adjuntar
a la tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció
mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal
o en algun altre mitjà de comunicació local o general.
SETÈ. Notificar aquests acords als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la
sol·licitud dels quals ha estat desestimada.
15.

JG994/000038/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi
destí de la subvenció de l'Ajuntament de Colera, dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019 (exp. 2019/353)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 7 de maig de
2019 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2019. A L’Ajuntament de Colera se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall:
Expedient

Línia

Concepte

2019/353

Inversions

Adquisició wc i
passarel·les platges
Millora del ferm del
nucli del poble
Reforma camí Molinàs

TOTAL

Pressupost

Subvenció €

11.000,00

9.653,36

23.864,86

23.864,86

5.244,33

5.244,33
38.762,55

Vista la petició de l’Ajuntament de Colera de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import total 38.762,55 .
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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 Colera el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/353, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte inicial

Concepte final

Adquisició wc i
passarel·les
platges
Millora del ferm
Millora del ferm
del nucli del poble del nucli del
poble
Reforma camí
Molinàs
Arranjament parc
infantil
TOTAL

Pressupost

23.864,86

Subvenció
Inicial €
9.653,36

23.864,86

Subvenció
Final €

23.864,86

5.244,33
16.961,67

14.897,69
38.762,55

38.762,55

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Colera 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 2019 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 2020.
16.

JG994/000039/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi
destí de la subvenció de l'Ajuntament de La Pera, dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/1085)

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

Línia

Concepte

2018/1085

Inversions

Millora
marge
esquerra C. Vell

Pressupost
39.143,12

Subvenció
32.765,00 €

Vista la petició de l’Ajuntament de la Pera de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 32.765,00
€ per destinar-la a Planta eliminació de nitrats, amb un pressupost de 334.493,81 €.
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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 la Pera el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient
2018/1085, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte inicial

Concepte final

Pressupost

Millora
marge
esquerra C. Vell

39.143,12

Planta eliminació
de nitrats

Subvenció
Inicial
32.765,00 €

Subvenció
Final

32.765,00 €

334.493,81
32.765,00 €

32.765,00 €

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de la Pera 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.
17.

JG994/000040/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi
destí de la subvenció de l'Ajuntament de Osor, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/974)

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

Línia

Concepte

2018/974

Inversions

Plaça c/Major
Millora megafonia
TOTAL

Pressupost

Subvenció €

21.290,00

21.290,00

7.000,00

7.000,00
28.290,00

Vista la petició de l’Ajuntament d’Osor de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 28.290,00 €.
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D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament d’Osor el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient
2018/974, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte inicial
Plaça c/Major

Concepte final
Plaça c/Major

Millora megafonia Millora megafonia
Instal.lació gas
piscina
TOTAL

Pressupost
21.290,00

Subvenció
Inicial €
21.290,00

Subvenció
Final €
21.290,00

7.000,00

7.000,00

3.795,77

4.885,02

0

3.204,23

28.290,00

28.290,00

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

18.

JG994/000041/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la pròrroga
de la subvenció a l'Ajuntament de Besalú (exp. 2018/6457)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 17 de juliol de 2018, va concedir a
l’Ajuntament de Besalú una subvenció exclosa de concurrència per “Millores reclosa
de Can Surós del Riu Fluvià derivades de les pluges tardor 2017”, d’import 38.000,00
€ amb un termini per a justificar fins el 28 de juny de 2019.
En data 5 de juny de 2019, l’Ajuntament de Besalú sol·licita una pròrroga del termini
per a la presentació del justificants de la subvenció concedida.
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers.
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Vista la documentació presentada per l'Ajuntament i d’acord amb els antecedents, la
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Besalú una pròrroga per a la justificació de la
subvenció que té concedida i que s’indica tot seguit:

Ajuntament

Expedient

Besalú

2018/6457

Concepte
Millores reclosa
de Can Surós del
Riu
Fluvià
derivades de les
pluges
tardor
2017

Subvenció

Termini

Nou
Termin

38.000,00 €

28/06/19

18/12/19

Segon. La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició dels ajuts i en
cas que l’Ajuntament no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà
l’expedient de revocació de la subvenció no justificada.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat.

19.

JG994/000042/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificar la
imputació pressupostària de la subvenció de la convocatòria del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017, a favor de l'Ajuntament de
Figueres (exp. 2017/1363)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 16 de maig de 2017, va concedir a
l’Ajuntament de Figueres una subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017 (expedient 2017/1363), per a despeses d’inversió d’import total
511.996,00 €, amb un termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2018,. En data
22 de febrer de 2018 va sol·licitar un canvi de destí de l’esmentada subvenció, que es
va aprovar per la Junta de Govern del dia 6 de març de 2018, amb el detall següent:
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Concepte inicial
Projecte
adequació
accessibilitat,
millora
drenatge i pavimentació
carrers Damàs Calvet i
Cusí Fortunet
Projecte
adequació
accessibilitat i millora de
pavimentació en l'entorn
de la Pl. de l'EstacióC/Migdia

Concepte final

Pressupost
279.310,00

Projecte
adequació
accessibilitat i millora
de pavimentació en
l'entorn de la Pl. de
l'Estació-C/Migdia
Projecte aparcament
dissuasiu a la ctra. De
Llançà
TOTAL

393.813.96

Subvenció
Subvenció
Inicial €
Final €
240.843,00
0,00

271.153,00

199.940,04

339.617,67

172.378,33

511.996,00

511.996,00

En data 3 de setembre de 2018, l’Ajuntament de Figueres va sol·licitar una pròrroga
per a la presentació dels justificants fins el 30 de novembre de 2018, que es va
concedir per Decret de President. i en data 25 d’octubre de 2018, sol·licita una nova
pròrroga fins el 30 de març de 2019 per a la presentació dels justificants de la
subvenció concedida per a les obres d’adequació accessibilitat i millora de
pavimentació en l'entorn de la Pl. de l'Estació — C/Migdia, d’import 339.617,67 €, i ho
motiva “ ... per haver-se hagut de paralitzar les obres en curs d'execució per la
troballa del que semblen ser les restes d’una estructura en el subsòl de la plaça de
l’estació i es confirma la hipòtesis d’ubicació del refugi”. La pròrroga sol·licitada
s’aprova per acord de la Junta de Govern del dia 27 de novembre de 2018.
En data 29 de novembre de 2018 justifica l’obra d’aparcament a la ctra. de Llançà,
per un import total de 166.980,00 € (comunica que és la totalitat de l’obra) i un 1r
compte justificatiu parcial de l’obra de millora de l’entorn de l’estació, d’import
73.602,79 € i es tramita l’obligació per un import total de 240.582,78 €.
En data 29 de març de 2019 presenta un 2n compte justificatiu parcial de l’obra de
millora de l’entorn de l’estació, d’import 79.980,71 € i en data 8 de maig de 2019,
previ requeriment, un 3r compte justificatiu parcial d’import 77.027,11 € que fan un
total de 157.007,82 €.
Els documents comptables de disposició de la despesa que no tenen el finançament
afectat només s’incorporen via romanents al pressupost de l’exercici posterior al de la
seva comptabilització, així com les disposicions de la despesa realitzades a l’exercici
2018 sobre documents comptables d’autorització d’exercicis anteriors, d’acord amb el
que estableix l’article 182 del TRLRHL i la base 15a de les d’execució del pressupost,
no s’han incorporat al pressupost de l’exercici 2019.
L’Ajuntament de Figueres ha presentat justificacions durant l’any 2019, i per tal de
finançar la subvenció corresponent, és necessària la disposició de la despesa amb
càrrec al pressupost de 2019.
D'acord amb aquests antecedents i vist l’informe del Cap de Servei de Cooperació
Local, el president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon
Govern, per unanimitat, acorda:
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Primer. Modificar la imputació pressupostària de la subvenció de la convocatòria del
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017, a favor de l’Ajuntament de
Figueres (expedient 2017/1363), per a les obres Projecte adequació accessibilitat i
millora de pavimentació en l'entorn de la Pl. de l'Estació-C/Migdia, concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, segons el següent detall:
Any
2017
2019
Total

Imputació inicial
339.617,67 €
0,00 €
339.617,67 €

Imputació final
182.609,85 €
157.007,82 €
339.617,67 €

Diferència
-157.007,82 €
157.007,82 €
0,00€

Aplicació
400/9420/76201
400/9420/76201

Segon. Autoritzar i disposar la despesa a favor de l’Ajuntament de Figueres d'import
157.007,82 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400/9420/76201 del pressupost
de l’any 2019, fruit de la modificació anterior.
20.

JG994/000030/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció pel III Congrés
Internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut (2019) (exp.
2019/3145)

Vista la sol·licitud de l’Associació Selvans, de data 12 de març de 2019, en què
sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per a l’organització del III Congrés
internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut (2019), amb un import de
40.000,00 euros. Exp. 2019/3145.
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:
“Exp. 2019/3145. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de subvenció directa nominativa a
l’associació SELVANS per a l’organització del III congrés internacional sobre el Potencial dels Boscos en
la Salut (2019)
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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.
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Vista la sol·licitud de l’Associació SELVANS de subvenció de 40.000,00 € per a l’organització del III
congrés internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Salut (2019), que té un pressupost de
162.985,50 €.
Vista la proposta de resolució d’atorgament de la subvenció.
S’INFORMA
El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2019 conté la aplicació pressupostària
300/1700/48116 “A l’Assoc. Selvans – Congrés Intern. Salut i Boscos”, amb un crèdit de 42.000,00 €, la
qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Girona per a la concessió directa de subvencions.
Que existeix crèdit pressupostari i que és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa
contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o document
equivalent.
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Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està
al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que el sol·licitant declara
responsablement que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els
apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
Que la subvenció no té caràcter plurianual.
Que l’acord conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació.
Que l'aprovació de la subvenció i de l’autorització i disposició de la despesa correspon a la Junta de
Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa superior a 18.001,00 €, d’acord amb
la Resolució de Presidència de 13/7/15, donat compte al Ple de 15/7/15 i publicat al BOP núm. 142 de
24/7/2015, i de les delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple
de 7/8/18.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a l’atorgament de la
subvenció de 40.000,00 € a l’associació SELVANS.”

D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una subvenció exclosa de concurrència d’acord amb les dades
següents:
Núm. expedient Nom del beneficiari

CIF/NIF

2019/3145

G55292809

Associació Selvans

Objecte de la subvenció

Naturalesa

III Congrés internacional sobre el Potencial dels Boscos en la Corrent
Salut (2019)
Cost de l’objecte
subvenció (en €)
162.985,50

de

la Import de la subvenció (en €) % de finançament
40.000,00

Quantia fixa

SEGON. Autoritzar i Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicació
pressupostària

Nom aplicació pressupostària

300/1700/48116

A l’Assoc. Selvans – Congrés Intern.
42.000,00
Salut i Boscos

Import

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de
2018 i finalitza el 31 de desembre de 2019.
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total
de l’activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació
d’aquest acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que
finalitza el 15 de març de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a)Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar
una descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com
l’explicació del compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la
col·laboració de la Diputació de Girona.
b)Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió
de la factura o nòmina, segons sigui és el cas.
c)Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d)Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè
d’aquest acord.
e)Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada
i els justificants de despesa corresponents.
f)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.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al punt quart, superin la despesa efectiva.
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El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns
al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys
un cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al
qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes
en concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la
subvenció concedida.
VUITÈ. Pagament. S’efectuarà un pagament a compte del 50% de la subvenció
prèvia sol·licitud del beneficiari. Un cop presentada la justificació de la despesa es
tramitarà el pagament final de la subvenció. La tramitació dels pagaments es farà
previ informe favorable del cap del centre gestor i aquests es faran efectius mitjançant
transferència bancària.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el
suport de la diputació de Girona en els materials que editi o elabori amb aquesta
subvenció i en la seva web i en una comunicació en xarxes socials.
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:

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

61

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) Si de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i
article 23.3 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona,
l'import de la despesa subvencionable supera les quantitats establertes a l'article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per als
contractes menors (actualment igual o superior a 15.000 EUR, més IVA, en el cas de
prestacions de serveis, subministraments o lliurament de béns; i igual o superior a
40.000 EUR, més IVA, en el cas d'execucions d'obres), el beneficiari haurà de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, a
excepció que per les especials característiques de les despeses subvencionades no
existeixi en el mercat prou nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o a
excepció que la despesa s'hagués fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. 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. L’òrgan concedent 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.
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c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El departament de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de
Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
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.
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

63

j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DISSETÈ. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis
i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu
electrònic a dpd@ddgi.cat
DIVUITÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
DINOVÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Selvans.

21.

JG994/000031/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció a l'Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya per a cartografia de delimitació municipal (exp.
2018/6298)

Vista la sol·licitud de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 31 de
gener de 2019, en què sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per a la
cartografia de delimitació municipal, amb un import de 88.920,50 euros. Exp.
2018/6298.
Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC) per avançar en la finalització del mapa municipal de la
província de Girona - exp. 2018/6298. CN/3789.
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:
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“Exp. 2018/6298. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament d’una
subvenció directa i nominativa a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
per avançar en la finalització del mapa municipal del la província de Girona. Any
2019. CN/3789.
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:
a)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b)La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c)El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
d)El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny
e)Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
f)L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Vista la sol·licitud de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) d’una
subvenció de 88.920,50 euros per avançar en la finalització del mapa municipal del la
província de Girona. Any 2019.
Vista la proposta de resolució de d’atorgament d’una subvenció directa i nominativa a
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per avançar en la finalització del
mapa municipal del la província de Girona. Any 2019.
S’INFORMA
El Pressupost General de la diputació de Girona per al 2019 conté la partida
300/1700/45391 “A l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – Mapa Municipal”,
amb un crèdit de 88.920,50 euros, la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a)
de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona per a la concessió
directa de subvencions.
Que existeix crèdit pressupostari i que és l'adequat a la naturalesa de la despesa que
es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit o document equivalent.
Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que
el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i
que el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
Que la subvenció no té caràcter plurianual.
Que la resolució conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.
Que l'aprovació de la subvenció i de la disposició de la despesa correspon a la Junta
de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa superior a
18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13/7/15, donat compte al
Ple de 15/7/15 i publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015, i de les delegacions
mantingudes per resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple de 7/8/18.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a
l’atorgament d’una subvenció de 88.920,50 euros a l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC) per avançar en la finalització del mapa municipal del la província de
Girona. Any 2019.”
D'acord amb aquests antecedents i d’acord amb la Resolució de Presidència de
13/7/15, donat compte al Ple de 15/7/15 i publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015 i de
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les delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al
Ple de 7/8/18, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir una subvenció exclosa de concurrència d’acord amb les dades
següents:
Núm. expedient Nom del beneficiari

CIF/NIF

2018/6298

ESQ0801980D

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Objecte de la subvenció

Naturalesa

cartografia de delimitació municipal

Corrent

Cost de l’objecte
subvenció (en €)
88.920,50

de

la Import de la subvenció (en €) % de finançament
88.920,50

Quantia fixa

SEGON. Autoritzar i Disposar la despesa de amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:
Aplicació
pressupostària

Nom aplicació pressupostària

300/1700/45391

A l’Inst. Cartogràfic Geològic Cat. –
88.920,50
Mapa municipal

Import

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de
2019 i finalitza el 31 de desembre de 2019.
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total
de l’activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació
d’aquest acord, no manifesta el contrari.
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SISÈ. Termini i règim de justificació. 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,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a)Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar
una descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com
l’explicació del compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la
col·laboració de la Diputació de Girona.
b)Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió
de la factura o nòmina, segons sigui és el cas.
c)Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d)Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè
d’aquest acord.
e)Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada
i els justificants de despesa corresponents.
f)Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al punt quart, superin la despesa efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al
fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un
cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual
es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en
concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui.
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. S’efectuarà el pagament del 100% de la subvenció en concepte de
bestreta prèvia sol·licitud del beneficiari. Es tramitarà el pagament de la subvenció
previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà
mitjançant una transferència bancària.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el
suport de la diputació de Girona en els materials que editi o elabori amb aquesta
subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials.
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. L’òrgan concedent de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els
supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El departament de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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
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a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, com són, entre d’altres, els següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e)La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f)El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g)La bona fe.
h)El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i)Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici del seus càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DISSETÈ. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis
i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu
electrònic a dpd@ddgi.cat
DIVUITÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
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DINOVÈ. Notificar aquest acord a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
22.

JG994/000032/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovació de la resolució d'ajuts per a la realització de
projectes per al desenvolupament d'actuacions, per part de consorcis, de
conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural. Any 2019
(exp. 2019/75)

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a la realització de
projectes per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de conservació
del patrimoni natural en Espais d’Interès Natural, any 2018, aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en la sessió de 20 de juny de 2017, publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) número 125, de 30 de juny de 2017.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 22 de gener de 2019,
publicada al BOPG número 21, de 30 de gener de 2019.
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 28 de maig de
2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la realització de
projectes per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de conservació
del patrimoni natural en Espais d’Interès Natural. Any 2019, d’import total 140.000,00
€, d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència
300/1700/46767
50.000,00 €
53.554,22 € +3.554,22 €
300/1700/76760
90.000,00 €
86.445,78 € -3.554,22 €
Total
140.000,00 € 140.000,00 €
0€
Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria:
Aplicació pressupostària Reajustament
300/1700/46767
+3.554,22 €
300/1700/76760
-3.554,22 €
Total
0€
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
Quart. Concedir als consorcis que es relacionen a continuació, les subvencions pels
conceptes i imports que s'especifiquen, amb destí a la campanya de suport als
consorcis per a realització de projectes per al desenvolupament d’actuacions de
conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural. Any 2019.
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Exp.

CIF

Consorci Salines
Bassegoda

2019/3416

P1700065D

Consorci de l’Alta
Garrotxa

2019/3418

P1700039I

Consorci Espais
Interès Natural del
Ripollès (CEINR)

2019/3423

P1700059G

Consorci del Ter

2019/4225

P0800060F

Consorci de l’Estany

2019/4226

P1700051D

Actuació subvencionada

Treballs en la neteja de les ribes del riu
i recuperació del bosc de ribera
mitjançant
plantació
d'espècies
autòctones.
Projecte de senyalització i adequació
d’infraestructures d'ús públic per a la
preservació dels valors naturals de
l'alta Garrotxa
Digitalització i senyalització d'itineraris
interpretatius al Ripollès
Valorització del patrimoni natural de la
finca en custòdia fluvial del Roig (TM
Ripoll) i millora de les poblacions de
quiròpters del Ter (II)
Actuacions de conservació i millora al
pla dels estanyoles (Banyoles)

Import
manteniment a
justificar

Import
inversió a
justificar

Import total
a justificar

Import
subvenció
manteniment

Import
subvenció
inversió

13.349,95€

0,00€

13.349,95€

12.014,95€

0,00€

12.014,95€

7.748,84€

12.938,97€

20.687,81€

6.973,96€

11.645,07€

18.619,03€

13.208,12€

22.193,80€

35.401,92€

11.887,31€

19.974,42€

31.861,73€

11.997,15€

16.895,68€

28.892,83€

10.797,44€

15.206,11€

26.003,55€

13.200,62€

24.964,15€

38.164,77€

11.880,56€

20.000,00€

31.880,56€

Cinquè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents
del pressupost de l’any 2019 de la Diputació de Girona:
Aplicació pressupostària
300/1700/46767
300/1700/76760
TOTAL

Import concedit
53.554,22 €
66.825,60 €
120.379,82 €

Sisè. Anul·lar el saldo sobrant per import de 19.620,18 euros del número d’operació
220190000273 de l’aplicació pressupostària 300/1700/76760.
Setè. Notificar aquest acord a tots els interessats.
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
23.

Total
subvenció

JG994/000010/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la concessió de
subvencions per al programa de suport a projectes de promoció
agroalimentària. Anualitat 2019 (exp. 2019/939)

Vistes les bases reguladores de subvencions per al programa de suport a projectes
de promoció agroalimentària, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la
sessió de 19 de febrer de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOPG) 45, de 5 de març de 2019.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 26 de març de 2019,
publicada al BOPG 65, de 2 d’abril de 2019.
Vist l’informe de l’òrgan instructor de 24 de maig de 2019, previ a la Comissió
Avaluadora.
Vist l’informe de la Comissió Avaluadora de 30 de maig de 2019, en què es concreta
el resultat de l’avaluació efectuada.
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Vist que s'havia efectuat una previsió de presentació de sol·licituds diferent entre les
partides disponibles.
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda:
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria subvencions per al programa de suport
a projectes de promoció agroalimentària 2019, d’import total 52.000,00 €, d’acord amb
el detall següent:
Aplicació pressupostària
220/4300/48112 Ajuts a entitats. no lucratives campanya
projectes
de
promoció agroalimentària
(Girona
Excel·lent)
220/4300/46211 Ajuts a ajuntaments campanya projectes
de promoció agroalimentària (Girona Excel·lent)
220/4300/46505 Ajuts a consells comarcals projectes de
promoció agroalimentària (Girona Excel·lent)
Total

Crèdits
inicials
28.000,00 €

Crèdits finals

Diferència

30.801,37 € + 2.801,37 €

16.000,00 €

10.671,38 € - 5.328,62 €

8.000,00 €

10.527,25 € + 2.527,25 €

52.000,00 €

52.000,00 €

0,00 €

Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria:
Aplicació pressupostària
220/4300/48112 Ajuts a entitats no lucratives campanya projectes de promoció
agroalimentària (Girona Excel·lent)
220/4300/46211 Ajuts a ajuntaments campanya projectes de promoció
agroalimentària (Girona Excel·lent)
220/4300/46505 Ajuts a consells comarcals projectes de promoció
agroalimentària (Girona Excel·lent)
TOTAL

Reajustament
Afegir: 2.801,37 €
Reduir: 5.328,62 €
Afegir: 2.527,25 €
0.00 €

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es
detallen, d’acord amb les dades següents:
220/4300/48112 Ajuts a entitats no lucratives campanya projectes de promoció
agroalimentària (Girona Excel·lent)
Exp.

CIF

Nom del
beneficiari

Confraria
4508 G17041864 Pescadors
Palamós
Consell
4362 G17122029 Regulador
Empordà

de
de

Concepte de la
Punts Pressupost
subvenció
Campanya
de
promoció de la Marca
104 3.666,00 €
de Garantia Gamba de
Palamós

Sol·licitat

Concedit

2.749,50 €

2.749,50 €

DO

Expositors Càmpings /
Arrels del Vi Barcelona

103

5.400,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

DOP Fesols de
4952 V55239891
Santa Pau

Actuacions
de
promoció i estudi de la
DOP Fesols de Santa
Pau

101

2.584,86 €

1.735,37 €

1.735,37 €
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Associació
4558 G55280648 producte
Ripollès

4984 G55012322

IGP Poma
Girona

del

de

Consell regulador
4537 Q1700555D DOP
Oli
de
l'Empordà
Gremi
carnissers
xarcuters
4742 G17035098
artesans
comarques
Gironines
Associació
d'Empresaris
4427 G17040585
Surers
Catalunya

de
i

de

Gremi flequers de
4750 G17040213 les
Comarques
Gironines

Campanya
de
sensibilització
i
promoció del Producte
del Ripollès
Promoció
de
productes de locals i
de qualitat certificada:
la Poma de Girona
Presentació Oli novell
a Girona
Campanya
de
promoció de producte
local
i
productes
Girona Excel·lent per
incrementar
la
visibilitat
a
les
carnisseries
Organització de la
jornada
de
reconeixement el GLA
D'OR 2019
Pa de tramuntana:
campanya, concurs i
jornada portes obretes
als obradors.

220/4300/46211 Ajuts a ajuntaments
agroalimentària (Girona Excel·lent)
Exp.

CIF

4277 P1708900D

Nom del
beneficiari
Ajuntament
d'Hostalric

Ajuntament
de
4961 P1715900E Riudellots de la
Selva
4953 P1707200J

Ajuntament
Figueres

de

100

8.165,54 €

4.000,00 €

4.000,00 €

98

5.200,00 €

3.900,00 €

3.900,00 €

79

3.371,00 €

2.528,25 €

2.416,50 €

70

6.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

62

9.050,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

54

8.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

TOTAL

30.801,37 €

campanya

projectes

Concepte de la
Punts Pressupost
subvenció
Formació de producte
local a Domus Sent 65
4.030,73 €
Soví
Campanya
de
comunicació
del
postgrau en innovació 57
5.082,00 €
en
la
indústria
alimentària
Networking Empordà
51
5.000,00 €
2019

de

promoció

Sol·licitat

Concedit

3.023,05 €

3.023,04 €

3.811,50 €

3.811,50 €

3.750,00 €

3.750,00 €

TOTAL 10.584,54 €

220/4300/46505 Ajuts a consells comarcals projectes de promoció agroalimentària
(Girona Excel·lent)
Exp.

CIF

4936 P6700009A

Nom del
beneficiari

Consell Comarcal
del Baix Empordà

Concepte de la
Punts Pressupost
subvenció
Creació
de
la
publicació
Artesania
del Baix Empordà i
103 6.596,48 €
promoció de la Xarxa
Tràmec i marca de
garantia Empordà

Sol·licitat

4.000,00 €
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4648 P6700002F

Consell Comarcal
de la Selva

4975 P1700016G

Consell Comarcal
de la Cerdanya

Creació de materials
gràfics i continguts per
promoció
de
les
varietats
locals
i
productes
de
proximitat des del
projecte
"Localitza.
Productes de la Selva"
Consolidació
del
Projecte
Visites
a
Pagès

57

3.500,00 €

2.625,00 €

2.625,00 €

55

5.203,00 €

3.902,25 €

3.902,25 €

TOTAL 10.527,25 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 51913,17 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona:
Import
concedit

Aplicació pressupostària
220/4300/48112 Ajuts a entitats no lucratives campanya projectes de promoció
agroalimentària (Girona Excel·lent)

30.801,37 €

220/4300/46211 Ajuts a ajuntaments campanya projectes de promoció agroalimentària
(Girona Excel·lent)

10.584,54 €

220/4300/46505 Ajuts a consells comarcals projectes de promoció agroalimentària
(Girona Excel·lent)
Total

10.527,25 €
51913,16 €

Sisè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.
Setè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària
220/4300/46211 Ajuts a ajuntaments campanya
projectes de promoció agroalimentària (Girona
Excel·lent)

Crèdit
consignat final
10.671,38 €

Import
concedit

Diferència

10.584,54 €
Total

-86,84 €
-86,84 €

Vuitè. Notificar aquest acord a les entitats que han concorregut a la convocatòria.
24. Proposicions urgents
No n’hi ha.

25. Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció.
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No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.55 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El president
Miquel Noguer i Planas

El secretari general
Jordi Batllori i Nouvilas
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