EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 990

Número:990
Caràcter: Ordinària
Data: 30 d'abril de 2019
Hora d’inici: 10.10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2019/4592

Hi assisteixen
Sr. Miquel Noguer i Planas
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero
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. Carlos Álvarez i González
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Sra. Núria Josa i Arbonès

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

Han excusat la seva absència
Sr. Albert Piñeira i Brosel
Sr. Albert Gómez i Casas

Vicepresident 2n
Diputat

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

Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Cap de Gabinet de Presidència
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Ordre del dia
1.
2.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de
d’abril de 2019
Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

JG990/000088/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la Fundació Carta
de la pau dirigida a l'ONU per al finançament de l'Stage Vitamina Lideratge Ètic i
Transformació Social (2019/3267)
JG990/000109/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Associació Franz
Schubert per al finançament de Schubertíada (2019/3677).
JG990/000110/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'acadèmia de les
Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes per al finançament del Cicle
Gaudí a la demarcació de Girona (2019/4193).
JG990/000111/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament
d'Olot per al finançament del Festival Sismògraf (2019/2660)
JG990/000112/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la Fundació
Privada Prudenci Bertrana per al finançament dels Premis Literaris de Girona
(2019/4189)
JG990/000022/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Almàssera (València) per al
subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats
locals. Núm. expedient: 2019/4228
JG990/000024/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (Illes
Balears) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control
intern a les entitats locals (2019/4498).

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
10.

11.

JG990/000038/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Hípic Cerdanya, per
a la Ruta de la Cerdanya (exp. 2019/3890)
JG990/000021/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica;
Promoció Econòmica (015): Aprovar la concessió subvencions per fomentar
projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la
Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) - any 2019. (exp.
8188/2018)
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12.

JG990/000006/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Aprovar concessió de subvenció directa a la
Federació d'organitzacions empresarials de Girona (FOEG) per dur a terme inici
projecte "Promoció d'oficis" i seguiment de la Fase V- "Jo de gran vull ser com
tu". (exp. 3521/2019).

13.

Proposicions urgents

14.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.

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

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 d’abril de
2019, prèviament lliurada als assistents.
2.

Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

JG990/000088/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la
Fundació Carta de la pau dirigida a l'ONU per al finançament de l'Stage
Vitamina Lideratge Ètic i Transformació Social (2019/3267)

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament de l’Stage Vitamina Lideratge Ètic i Transformació Social, l’any
2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/3267).
El Programa Vitamina: lideratge ètic i transformació social de la Fundació Carta de la
Pau dirigida a l’ONU és una formació i capacitació intensiva en habilitats socials i
emocionals orientades al lideratge creatiu i ètic. Té per objectiu l’apoderament de
joves per tal que esdevinguin agents d’influència positiva, que actuïn com a motor de
canvi, i de transformació en els entorns on es desenvolupen.
El programa forma als i a les joves per a entrenar i desenvolupar les seves capacitats
de lideratge ètic. Es pretén que ells i elles siguin líders en convivència, tant personal
com social, i que siguin capaços d’exercir el seu lideratge en benefici propi i per a la
seva comunitat.
L’Stage d’Estiu és l’activitat final anual del Programa Vitamina. Específicament
consisteix en una formació i capacitació de 5 dies que s’emmarquen dins dels
objectius que persegueix el Programa Vitamina durant l’any ordinari. És una formació
intensiva, basada en la metodologia Vitamina. Enguany es desenvoluparà del 1 i al 5
de juliol, a la casa de colònies Mas Muxach, al Gironès.
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base
del creixement cultural de la ciutadania.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació Catalana de la Pau, 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 Carta de la Pau , per a l’Stage
Vitamina Lideratge Ètic i Transformació Social, l’any 2019, que es detalla a
continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3267

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Fundació Carta de
la Pau

G62816889

Cost total de
l'objecte
subvencionat
16.000,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
16.000,00 €

Import de la
subvenció
8.000,00 €

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució
l’activitat
Stage Vitamina Des de l’1
Lideratge Ètic i gener fins
Transformació 31 d’agost
Social
2019
Percentatge de Import
finançament
justificar
50,00 %

de
de
al
de
a

16.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUIT MIL EUROS,
(8.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48142 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.
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QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que la Fundació Carta de la Pau, accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest
acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 8.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 50,00 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Carta de la Pau ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
16.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de 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 la Fundació Carta de la Pau, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
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aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
La Fundació Carta de la Pau, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
La Fundació Carta de la Pau, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
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f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Carta de la Pau.
4.

JG990/000109/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Associació Franz Schubert per al finançament de Schubertíada
(2019/3677).
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L’Associació Franz Schubert, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de la Shubertíada, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2019/3677).
La Schubertíada, és un festival dedicat principalment a la música clàssica
contemporània, a l’obra de Franz Schubert i autors afins, i sobretot a la descoberta
d’obres de gran repertori de la música de cambra; és el certamen d’aquest gènere
més especialitzat a Catalunya. Combina la presència d’artistes d’àmbit nacional
reconeguts a escala mundial, juntament amb figures de primer nivell internacional i
l’impuls i projecció de joves músics.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta
línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les
arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes
d’arts escèniques.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’ Associació Franz Schubert, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Franz Schubert, per al finançament de
la Shubertíada, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/3677

Nom del beneficiari

Cost total de
l'objecte
subvencionat
204.369,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
204.369,00 €

Associació
Schubert

Franz

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

G61340360

Shubertíada

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

22.000,00 €

10,76 %

Període
d’execució
l’activitat
Des de l’1
gener fins
30
setembre
2019
Import
justificar

de
de
al
de
de
a

204.369,00 €
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-DOS MIL EUROS,
(22.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48109 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de
setembre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Associació Franz Schubert, 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 22.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 10,76 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Associació Franz Schubert ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
204.369,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

10

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Associació Franz Schubert, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
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per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Associació Franz Schubert, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
L’Associació Franz Schubert, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (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
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qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Franz Schubert.

5.

JG990/000110/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes per al
finançament del Cicle Gaudí a la demarcació de Girona (2019/4193).

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament del Cicle Gaudí a la demarcació de Girona,
l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/4193).
El Cicle Gaudí és l’únic circuit estable a Catalunya que promou el consum de cinema
català arreu del territori. Cada mes porta una pel·lícula catalana estrenada
recentment a sales comercials en una xarxa formada per 40 poblacions on el públic
habitualment no pot accedir a aquesta oferta. En el cas de Girona, el Cicle Gaudí
arriba a 8 localitats: Cadaqués, Palamós, Cassà de la Selva, Ribes de Freser, La
Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera i Santa Coloma de Farners.
Aquesta iniciativa la promou l’Acadèmia del cinema català, una entitat amb 11 anys
d’història, formada per més de 500 acadèmics/èmiques, creada amb l’objectiu de
cohesionar el sector cinematogràfic català i de promocionar el cinema català, així
com de dotar-lo de prestigi davant dels mitjans de comunicació i el públic en general.
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 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques
Catalanes, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
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nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Acadèmia de les Arts i les Ciències
Cinematogràfiques Catalanes, per al finançament del Cicle Gaudí a la demarcació de
Girona, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/4193

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Acadèmia de les
Arts i les Ciències
Cinematogràfiques
Catalanes

G64816515

Cost total de
l'objecte
subvencionat
24.848,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
24.848,00€

Import de la
subvenció
18.000,00 €

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució de
l’activitat
Cicle Gaudí a Des de l’1 de
la demarcació novembre de
de Girona
2018 a fins al
31
d’octubre
de 2019
Percentatge de Import
a
finançament
justificar
72,44 %

24.848,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DIVUIT MIL EUROS,
(18.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48133 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 novembre de
2018 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 l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes,
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 18.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 72,44 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes ha de justificar la
subvenció concedida, per l’import de 24.848,00€ corresponents a l’import de les
despeses de que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació
següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes,
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
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condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, 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.
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h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, i els tercers
relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació
es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de
les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
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la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Acadèmia de les Arts i les Ciències
Cinematogràfiques Catalanes.
6.

JG990/000111/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Ajuntament d'Olot per al finançament del Festival Sismògraf (2019/2660)

L’Ajuntament d’Olot, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
Festival Sismògraf, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/2660).
El Festival Sismògraf (festival que detecta el moviment), treballa per mostrar el que
està passant al voltant del moviment, acompanyant als creadors més emergents i
també recolzant als consolidats, al mateix temps que convida projectes internacionals
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perquè ens mostrin el pols de la dansa d’arreu. Sismògraf, pretén esdevenir un
context, us espai on crear cultura de procés per a la dansa, un espai-temps compartit,
de convivència entre els creadors, gestors i públics que permeti una transformació de
la realitat i una veritable generació d’experiència al voltant de la dansa.
El principal objectiu que es planteja el Festival a l’hora de construir aquest projecte és
el d’esdevenir un contenidor de bones pràctiques a l’entorn de la dansa
contemporània, des de la presentació d’espectacles fins a la generació de qualsevol
altre tipus de projectes, des d’activitats vinculades a la producció, tan nacional com
internacional, fins a experiències en l’àmbit de l’educació o en l’acompanyament dels
creadors i dels projectes artístics.
Des del 2015 el Sismògraf ha esdevingut estratègic per la dansa a Catalunya i
s’organitza conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.
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 dansa. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques;
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb allò que preveu
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, l’any 2019, que es detalla a
continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/2660

Nom del beneficiari
Ajuntament d’Olot

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P1712100E

Festival
Sismògraf.
Caixets
i
produccions
de
les
companyies

Període
d’execució
l’activitat
Des de l’1
gener fins
31 de maig
2019
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de
de
al
de
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Cost total de
l'objecte
subvencionat
305.000,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
150.000,00 €

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

30.000,00 €

20,00 %

Import
justificar

a

150.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS,
(30.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46207 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 “Caixets i produccions de les
companyies”, que consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada
per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de
maig de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament d’Olot , accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el
contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 30.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 20,00 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
150.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de “caixets i produccions de
les companyies”, 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;
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e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel
foment de la inclusió social i cultural.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 28 de juny de 2019.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Ajuntament d’Olot, presenti la documentació justificativa es procedirà
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació
de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
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b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament d’Olot, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura.
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament d’Olot, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
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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 l’Ajuntament d’Olot.
7.

JG990/000112/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la
Fundació Privada Prudenci Bertrana per al finançament dels Premis
Literaris de Girona (2019/4189)

La Fundació Privada Prudenci Bertrana, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament dels Premis Literaris de Girona, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2019/4189).
La Fundació Prudenci Bertrana, és l’organitzadora dels Premis Literaris de Girona.
L’entrega d’aquests premis ve acompanyada d’una conjunt d’activitats culturals que
es realitzen en dies anteriors sobre diversos aspectes de la literatura catalana.
Els Premis Literaris de Girona, inclouen el Premi de Novel·la Prudenci Bertrana, el
Premi de Poesia Miquel de Palol, el Premi d’Assaig Carles Rahola, el Premi de
Literatura Juvenil Ramon Muntaner, el Premi Cerverí per cançons i el Premi Lletra de
projectes digitals de literatura catalana. Els “Bertrana” com familiarment denominen
els Premis Literaris de Girona, són uns premis compromesos en la cultura i literatura
catalana, gestionats per una Fundació plural que ens garanteix la seva continuïtat i
el seu esperit.
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 premis i beques culturals.
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori
relacionades amb premis i beques culturals.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació Prudenci Bertrana, de conformitat amb allò
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
D’acord al punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions
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nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Privada Prudenci Bertrana , per al
finançament dels Premis Literaris de Girona , l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/4189

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Fundació Privada
Prudenci Bertrana

G17296518

Cost total de
l'objecte
subvencionat
85.600,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
85,600,00 €

Import de la
subvenció
25.000,00 €

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució de
l’activitat
Premis
Des de l’1 de
Literaris
de gener fins al
Girona
15
d’octubre
de 2019
Percentatge de Import
a
finançament
justificar
29,20 %

85.600,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48105 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 15
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.
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la
subvenció.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de DISSET MIL CINC
CENTS EUROS (17.500,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70 % de
l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les
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actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de
constitució de fiança o garantia.
Quan la Fundació Privada Prudenci Bertrana, hagi presentat telemàticament al
Registre General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de
conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la
quantitat de SET MIL CINC-CENTS EUROS, (7.500,00 €), corresponents al 30 %
restant.
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Privada Prudenci Bertrana ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 25.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt la Fundació Privada Prudenci Bertrana, 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
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dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
La Fundació Privada Prudenci Bertrana, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
La Fundació Privada Prudenci Bertrana, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
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h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (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 Privada Prudenci Bertrana .

8.

JG990/000022/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Almàssera
(València) per al subministrament de documentació per a l'exercici del
control intern a les entitats locals. Núm. expedient: 2019/4228
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Aprovació d’un conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament d’Almàssera (València) per al subministrament de documentació
per a l’exercici del control intern a les entitats locals (2019/4228).
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex,
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9
%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis
de la seva província:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.
Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.
Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
d’Almàssera, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.
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La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament d’Almàssera.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Almàssera (València) per al subministrament de documentació per a
l’exercici del control intern a les entitats locals
ANTECEDENTS
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern,
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques
derivades de la funció interventora i del control financer.
Que l’Ajuntament d’Almàssera ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona
per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant
els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament d’Almàssera per detallar els compromisos de la Diputació de Girona
i garantir el bon ús de la documentació transferida.
S’INFORMA
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
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Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat
compte al Ple de 7 d’agost de 2018.
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
d’Almàssera (València) per al subministrament de documentació per a l’exercici del
control intern a les entitats locals.”
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament d’Almàssera i, del següent tenor literal:
“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona

i l’Ajuntament d’Almàssera (València) per al subministrament de
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals
Parts que intervenen:
Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu
[càrrec], [nom i cognoms], assistit pel [càrrec], [nom i cognoms], en virtut de les
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data [data de la Junta de
Govern].
I, per l’altra, l’Ajuntament d’Almàssera, amb NIF P4603200I, representat per [càrrec],
[nom i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms].

Exposen:
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex,
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines,
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un
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servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control
intern a les entitats locals de Girona.
La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als
municipis de la seva província:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.
Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.
Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
d’Almàssera, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.
Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix la possibilitat
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni i, a tal efecte,

Acorden:
Primer. Objecte
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.
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Segon. Durada
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi.
Tercer. Compromisos de la Diputació de Girona
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui
procedent:
a)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern,
així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI).
b)Per a l’exercici de la funció interventora:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de
la funció interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI.
c)Per a l’exercici del control financer:
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.
Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer,
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI.
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament d’Almàssera
Els compromisos de l’Ajuntament d’Almàssera són els següents:
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al
desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial.
b)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor
i es reservi a la finalitat autoritzada.
c)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual que
inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
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implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.
Cinquè. Comunicacions
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada.
Sisè. Responsables
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la
Intervenció General de la Diputació.
Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament d’Almàssera la
Intervenció de l’Ajuntament d’Almàssera.
Setè. Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material de l’execució de les accions que en constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Vuitè. Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Almàssera al butlletí oficial de la
comunitat autònoma o de la província corresponent.
Novè. Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les
parts.
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Almàssera, Per
l’Ajuntament d’Almàssera, càrrec], [nom i cognoms]”
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.
TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament d’Almàssera i al Servei
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona.
9.

JG990/000024/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
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interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar (Illes Balears) per al subministrament de
documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals
(2019/4498).
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex,
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9
%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis
de la seva província:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.
Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.
Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
de Sant Llorenç des Cardassar, la qual cosa representa una significativa economia de
recursos, i permet l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.
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La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears) per al subministrament de
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals
ANTECEDENTS
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern,
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques
derivades de la funció interventora i del control financer.
Que l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha sol·licitat la col·laboració de la
Diputació de Girona per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el
control financer utilitzant els models de documentació i informes generats des del
Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per detallar els compromisos de la
Diputació de Girona i garantir el bon ús de la documentació transferida.
S’INFORMA
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
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Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat
compte al Ple de 7 d’agost de 2018.
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar (Illes Balears) per al subministrament de documentació per a
l’exercici del control intern a les entitats locals.”
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i, del següent tenor literal:
“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears) per al subministrament

de documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals
Parts que intervenen:
Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu
[càrrec], [nom i cognoms], assistit pel [càrrec], [nom i cognoms], en virtut de les
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data [data de la Junta de
Govern].
I, per l’altra, l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb NIF P0705100F,
representat per [càrrec], [nom i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms].

Exposen:
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex,
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines,
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control
intern a les entitats locals de Girona.
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La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als
municipis de la seva província:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.
Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.
Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
de Sant Llorenç des Cardassar, la qual cosa representa una significativa economia de
recursos, i permet l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.
Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix la possibilitat
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni i, a tal efecte,

Acorden:
Primer. Objecte
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.
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Segon. Durada
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi.
Tercer. Compromisos de la Diputació de Girona
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui
procedent:
d)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern,
així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI).
e)Per a l’exercici de la funció interventora:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de
la funció interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI.
f)Per a l’exercici del control financer:
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.
Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer,
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI.
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Els compromisos de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar són els següents:
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al
desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial.
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b)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor
i es reservi a la finalitat autoritzada.
c)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual que
inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.
Cinquè. Comunicacions
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada.
Sisè. Responsables
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la
Intervenció General de la Diputació.
Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de Sant Llorenç
des Cardassar la Intervenció de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
Setè. Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material de l’execució de les accions que en constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Vuitè. Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar al butlletí
oficial de la comunitat autònoma o de la província corresponent.
Novè. Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les
parts.
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.
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Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Sant Llorenç des
Cardassar, Per l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, [càrrec], [nom i
cognoms]”
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.
TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i
al Servei d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de
Girona.
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
10.

JG990/000038/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Hípic
Cerdanya, per a la Ruta de la Cerdanya (exp. 2019/3890)

El Club Hípic Cerdanya, amb domicili a Puigcerdà, en 29 de març de 2019 ha
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la Ruta de la Cerdanya, i
s’ha instruït l'expedient 2019/3890.
El Club Hípic Cerdanya té com a objectiu principal l’organització de la Ruta de la
Cerdanya.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui una subvenció nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Club Hípic Cerdanya, de Puigcerdà, d’acord amb el que
estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 10 d’octubre de 2018 de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Núm. expedient Nom del beneficiari

CIF/NIF

2019/3890

G25531377

Club Hípic Cerdanya
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Objecte de la subvenció

Naturalesa

Ruta de la Cerdanya

Corrent/inversió

Cost de l’objecte
subvenció (en €)
71.000,00

de

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

7,04 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 5.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 520/3410/48132 del pressupost de la Diputació de Girona de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen
part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat
per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de juliol de 2019 i
finalitza el 30 d’agost de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que el Club Hípic Cerdanya accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord,
si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el
contrari.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 30 de setembre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 71.000,00 euros, corresponent a
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
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c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè
d’aquesta resolució.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i un mínim de 2 per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la
subvenció concedida.
Vuitè. Pagament
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
Novè. Obligació de difusió i publicitat
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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, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la
difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent
dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció
de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta
haurà de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de
donar compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
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Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Catorzè. Verificació i control
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Setzè. Principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
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a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
e)La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeix.
f)El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g)La bona fe.
h)El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i)Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables,
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Setzè. Normes supletòries
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Dissetè. Notificar aquest acord al Club Hípic Cerdanya.
11.

JG990/000021/2019-PDDPE;
Proposta
diputat
delegat
promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar la concessió subvencions
per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals
no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)
- any 2019. (exp. 8188/2018)

Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona de 18 de setembre de 2018 i publicat en
el BOP núm. 188, de 28 de setembre de 2018, que aprova les bases reguladores de
subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals
no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).
Vista la convocatòria aprovada per Junta de Govern, en data 30 d’octubre de 2018
publicada al BOPG núm. 218, de 14 de novembre de 2018.
Vist l’informe previ tècnic a la Comissió Qualificadora de 9 d’abril de 2019.
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Vist l’informe de l’acta de la Comissió Qualificadora reunida el passat 10 d’abril de
2019, d’acord amb el que preveu l’article 8 de les bases esmentades.
Vist l’informe de la cap del servei de Promoció econòmica en data 10 d’abril de 2019.
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda:
Primer Concedir a les següents entitats les subvencions que es detallen a
continuació, d‘acord amb la despesa considerada elegible i per rigorós ordre de
puntuació, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària de la convocatòria.
Punt
s
100

Pressupos
t elegible
840

Import
concedit
672

75

1123,7

898,96

Tast de vins de Capmany
2019.
Difusió i promoció de
l’espai coworking i material
fungible.
Recull de dades per
històries de Riudaura.
Mercat mensual
d'Espinelves.
Accions de promoció
econòmica a Llambilles any
2019. Sessions de
coaching per promoure
l’emprenedoria.
Com calcular el cost i preu
de venda del teu producte o
servei. Curs de formació.
Creació de continguts i
implementació a la
plataforma web Natura
Local.
Suports d'atenció al
visitant.
Dinamització comercialturística de Setcases.
Estudi i materials
publicitaris per incentivar
les respostes.
Tòtem informatiu
promocional de les
empreses locals.
Projecte comprem a
Viladrau-vivim a Viladrau.
Cens activitat comercial i
discos-horaris per facilitar
les compres.

75

3401,32

1.000

75

2000

1.000

50

1250

1.000

50

1200

960

50

1250

1.000

50

960

768

50

2359,5

1.000

50

1250

1.000

50

1250

1.000

50

871,2

696,96

50

1528

1.000

Descripció

Punt
s

Pressupos
t elegible

Import
concedit

Nº

Codi

NIF

Nom de l’interessat

Descripció

1

3312

P1711800A

AJUNTAMENT DE
NAVATA

2

2062

P1720100E

3

2668

P1704600D

4

3412

P1704300A

AJUNTAMENT DE
LA CELLERA DE
TER
AJUNTAMENT
CAPMANY
AJUNTAMENT DE
CAMPRODON

Inventari de les activitats
econòmiques locals i
meses sectorials de creació
d'activitat.
Campanya “Comprar a la
Cellera de Ter té premi!”.

5

1119

P1715800G

6

1478

P1706900F

7

1479

P1709700G

8

1767

P1714600B

AJUNTAMENT DE
PORQUERES

9

3138

P1700800D

AJUNTAMENT
D'ANGLÈS

10

3139

P1719600G

11

3151

P1720400I

AJUNTAMENT DE
SANTA PAU
AJUNTAMENT DE
SETCASES

12

3152

P1718300E

13

3534

P1723400F

Nº

Codi

NIF

AJUNTAMENT DE
RIUDAURA
AJUNTAMENT
D'ESPINELVES
AJUNTAMENT DE
LLAMBILLES

AJUNTAMENT DE
SANT MIQUEL
CAMPMAJOR
AJUNTAMENT DE
VILADRAU

Nom de l’interessat
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14

3535

P1723700I

AJUNTAMENT DE
VILAJUIGA

15

1476

P1704200C

AJUNTAMENT DE
CAMPLLONG

16

3137

P1720600D

AJUNTAMENT DE
SUSQUEDA

17

3140

P1700091J

18

3155

P1721800I

ENTITAT
MUNICIPAL
DESCENTRALITZA
DA DE L'ESTARTIT
AJUNTAMENT
D'ULLASTRET

19

3164

P1704400I

AJUNTAMENT DE
CANET D'ADRI

20

3311

P1719500I

21

3313

P1702700D

AJUNTAMENT DE
SANT ANIOL DE
FINESTRES
AJUNTAMENT DE
BOLVIR

22

3533

P1718100I

AJUNTAMENT DE
SANT MARTI DE
LLEMENA

23

1607

P1711900I

AJUNTAMENT
D'OGASSA

Vilajuïga, el passat jueu de
la vila. Jornada sobre la
cultura jueva al municipi.
Foment de projectes i
accions de promoció
econòmica al municipi de
Campllong.
Assessoraments en
màrqueting digital a les
petites empreses del
municipi.
Concert dins la setmana
cultural de st. Jordi 2019.

50

1250

1.000

25

10000

1.000

25

1250

1.000

25

1650

1.000

Publicitat i comunicació
vinculades a l’obertura de
la botiga del poble i
material fungible.
Difusió del patrimoni natural
i arquitectònic de Canet
d'Adri.
Posada en valors dels
recursos culturals turístics.
Tour virtual.
Potenciar el
desenvolupament de l'espai
empresarial local. Publicitat
i comunicació.
Recerca documental i
creació de continguts per la
posada en valor dels
recursos culturals i turístics
del municipi.
Desenvolupament local del
museu de les mines de
carbó d'Ogassa. Inventariat
de les diferents mines de
carbó al municipi.
TOTAL

25

1200

960

25

1250

1.000

25

1197,9

958,32

25

1500

1.000

25

1137,4

909,92

0

1000

800

21624.16 €

Segon. Disposar la despesa total de 21624,16 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona:
Aplicació pressupostària
220 4300 46206

Import concedit
21624,16 €

Tercer. 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.
Quart. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària
220 4300 46206

Import concedit
-38375,84 €

Cinquè. Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la
convocatòria.
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12.

JG990/000006/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar concessió de subvenció
directa a la Federació d'organitzacions empresarials de Girona (FOEG) per
dur a terme inici projecte "Promoció d'oficis" i seguiment de la Fase V- "Jo
de gran vull ser com tu". (exp. 3521/2019).

La Federació d’Organitzacions Empresarials (FOEG) sol·licita subvenció exclosa de
concurrència pública per a l’inici del projecte “Promoció d’oficis” i pel seguiment de la
fase V del projecte “Jo de gran vull ser com tu”.
La FOEG és una associació de caire i contingut empresarial i professional, de
caràcter voluntari, democràtica, privada, independent i sense afany de lucre,
constituïda l’any 1987 per representar, coordinar, fomentar i defensar els empresaris
gironins i els seus gremis, amb la finalitat d’aconseguir una major representativitat
davant els agents socials i les administracions públiques i impulsar i col·laborar en el
seu desenvolupament en el marc nacional i internacional
El projecte que plantegen és el seguiment projecte de foment de l’emprenedoria en
escoles de primària de la demarcació, i l’inici d’un projecte per a la promoció dels
oficis.
Des de l’any 2014 la FOEG organitza el projecte “Jo de gran vull ser com tu” per
apropar la figura de l’empresari i els seus valors a l’escola, i els nens i les nenes a les
empreses. Aquest projecte consta de 4 fases i, a cada curs, hi participen 20 escoles.
Segons declaren, les activitats a desenvolupar són les següents:
En el projecte 'Jo de gran vull ser com tu', per al foment de l'emprenedoria:
Cobrir les despeses de la Fase V, corresponent al desenvolupament d'un projecte
d'emprenedoria a entre 5 i 7 escoles de la demarcació de Girona, en funció del
número de línies que tinguin aquestes escoles, Aquest es desenvoluparà entre gener
i desembre de 2019 / Cobrir les despeses dels formadors col·laboradors experts en
emprenedoria i pedagogia.
En el projecte 'Despertem vocacions' per a la promoció dels oficis:
Buscar empreses interessades en incorporar personal vinculat als oficis tradicionals o
4/5 anys vista / Sumar-hi empreses similars de la mateixa zona / Contactar amb
instituts propers que ofereixin aquest tipus d'estudi / Comprovar que els currículums
s'adeqüin a les necessitats empresarials i treballar amb el departament
d'ensenyament si cal fer modificacions / Xerrades per pares, per alumnes i altres
activitats de promoció explicant les possibilitats i sortides laborals d'aquests estudis /
Elaboració de fitxes d'altres oficis per tal de fer créixer el projecte en altres àmbits /
Organitzar visites o estades a l'empresa per part dels alumnes més interessats /
Comunicació per millorar la conscienciació social sobre el prestigi de la FP.
El punt 13 de l’art 1er de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, modifica l’art. 36.1d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de Règim local i concreta que és una competència de la Diputació la cooperació en el
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foment del desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori provincial
d’acord amb les altres competències de la resta d’administracions públiques.
El projecte presentat compleix, així mateix, amb els principis, objectius i efectes fixats
en els articles 6.a) 6b) i 6c) del capítol III del Pla estratègic de subvencions de la
Diputació de Girona 2017-2019, aprovat en sessió plenària de 24 de gener de 2017,
en tant que l’activitat proposada projecta i singularitza el nostre territori i és un
projecte que ha d’aportar un valor afegit a la comunitat.
Alhora, dóna compliment als eixos estratègics previstos al Capítol V de l’esmentat Pla
estratègic, en concret als punts, a)1 Potenciar els serveis i recursos, associats a les
competències municipals i les de la pròpia Diputació; i b)3. Participació en la
cooperació per al desenvolupament amb especial incís a aquells aspectes que tenen
a veure amb la promoció econòmica i l’emprenedoria a la demarcació de Girona.
La singularitat i les especificitats d’aquesta activitat dificulten substancialment una
convocatòria pública; no obstant això, i com s’ha exposat, es donen les
circumstàncies d’interès social i econòmic suficients per a la concessió d’una
subvenció directa, d’acord amb els articles 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 15.c) de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona actualment vigent.
L’entitat sol·licitant declara que compleix les previsions en relació amb el compliment
de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions respecte amb la Hisenda i la
Seguretat Social, que determina l’Ordenança General de Subvencions de la diputació
de Girona, la Llei 8/2006 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret
887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de
subvencions.
Vist l'informe favorable de la cap del Servei, la Junta de Govern, a proposta del
diputat delegat del Servei de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
2019/3521
FEDERACIÓ D'ORGANITZACIONS EMPRESARIALS
DE GIRONA (FOEG)
G17229634
NIF
Inici projecte “PROMOCIÓ OFICIS” i seguiment de la
Objecte de la sol·licitud
Fase V - 'JO DE GRAN VULL SER COM TU'
2019
Període execució:
Total despesa elegible a 24.000,00 €
justificar
20.000 €
Subvenció concedida
% finançament
83,333 %
Partida pressupostària
220 4300 48101 “Foment entitats no lucratives
Promoció Econòmica-Diplab”
Termini per justificar
28 de febrer de 2020
Núm. expedient
Sol·licitant

Publicitat

En el moment

de la justificació caldrà aportar
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BESTRETA

documentació acreditativa de la col·laboració de la
Diputació de Girona en la difusió de les activitats del
projecte:
documentació
de
les
activitats
desenvolupades, fulletons, fotografies de les sessions
etc...
Si
90%
18.000 €

Segon. Autoritzar la despesa de 20.000 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació
pressupostària especificada al punt primer d’aquest acord del pressupost de la
Diputació de Girona de 2019.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.
No es consideren despeses subvencionables les despeses que corresponen a
inversió i a desplaçaments. Es consideren despeses efectuades les que s'hagin
meritat durant el termini d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament
abans d'acabar el període de la justificació i les que es troben detallades a l’apartat
primer d’aquest acord.
El període d’execució de l’actuació subvencionada es durant tot el 2019.
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat
subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció. L’entitat disposarà d’un termini d’1 mes, a
comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en aquest
acord.
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar abans del termini
que s’estableix al punt primer d’aquest acord, per l’import del total de despesa
elegible establert en el punt primer d’aquest acord, corresponent a les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al
Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
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c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè
d’aquesta resolució.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència (model disponible a l’apartat «Documentació» del web
www.ddgi.cat).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el 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
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè. Pagament
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la
subvenció.
L’import de la bestreta serà del percentatge de bestreta definit a l’apartat primer
d’aquest acord. El pagament es farà sense la constitució prèvia d’una fiança o
garantia.
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt sisè d’aquest acord.
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
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Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. La forma de justificació de publicitat queda indicat a
l’apartat primer d’aquest acord.
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.
Novè. 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.
Desè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
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En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els
supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El Servei de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
competent per adoptar els acords corresponents és el president de la Diputació.
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de
Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
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c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
e)La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeix.
f)El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g)La bona fe.
h)El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i)Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables,
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord s’aplicarà
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
Dissetè. Notificar aquest acord al beneficiari establert al punt primer d’aquest acord.

13. Proposicions urgents
No n’hi ha.

14. Precs i preguntes
No es fa cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.29 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El president

El secretari general

Miquel Noguer i Planas

Jordi Batllori i Nouvilas
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