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NC/tm

La Junta de Govern Local en sessió de 13 de juliol de 2018, ha aprovat resoldre la
Convocatòria per a l’any 2018 per subvencionar un projecte de foment de les indústries
culturals i creatives, en l’àmbit del barri de Sant Narcís, que se sotmet a informació pública
pel termini de 10 dies:
“1. CONCEDIR a l'Associació Cultural La Volta, amb CIF G55297907, la subvenció
convocada per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig d'enguany, per a la
realització d'un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit del barri
de Sant Narcís i durant el període 2018-2020, d'import de cent noranta mil euros (190.000
€).
Les bases reguladores de la convocatòria es van aprovar per la Junta de Govern Local de
data 23 de febrer d'enguany i es van publicar en el BOP núm. 45, de 5 de març també
d'enguany.
2. DISPOSAR la despesa de cent noranta mil euros (190.000 €), a nom de l'Associació
Cultural La Volta, amb CIF G55297907, en concepte de la subvenció concedida en el punt
anterior.
Aquest import es refereix a l'execució del projecte durant els exercicis 2018, 2019 i 2020 i,
d'acord amb la resolució del Ple de la corporació, de data 21 de maig de 2018, d'aprovació
de la plurianualitat de la despesa, es distribueix en la forma següent:
- 2018: setanta mil euros (70.000 €), amb càrrec al pressupost de 2018, partida 2018 505
33452 48000, operació 220180019503.
- 2019: seixanta-tres mil euros (63.000 €), amb càrrec al pressupost de 2019.
- 2020: cinquanta-set mil euros (57.000 €), amb càrrec al pressupost de 2020.
Els imports corresponents a les anualitats 2019 i 2020 resten condicionats a l'existència de
consignació pressupostària en els respectius exercicis pressupostaris.
3. FIXAR un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de la data de publicació de la
concessió, per comunicar per escrit l'acceptació de l'ajut i de les condicions en què s'atorga,
que es recullen en el punt 5, així com per presentar la declaració responsable relativa a les
retribucions dels òrgans de direcció o administració en acompliment del que estableix l'art.
15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, en relació a les subvencions d'import superior a 10.000€.
4. COMUNICAR la concessió a la Base de dades nacional de subvencions (BDNS)
5. APROVAR les condicions següents, reguladores de l'atorgament de la subvenció:
CONDICIONS EN QUÈ S'ATORGA LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'UN
PROJECTE DE FOMENT DE LES INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES, EN L'ÀMBIT
DE SANT NARCÍS I DURANT EL PERÍODE 2018-2020
Primera. Beneficiari de la subvenció:
Associació Cultural La Volta, amb CIF G55297907
Segona. Activitat subvencionada:
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- Nom de l'activitat: Projecte La Volta. Projecte de forment de les indústries culturals i
creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís.
- Durada: 3 anys
Data d'inici: 01/01/2018
Data prevista de finalització: 31/12/2020
- Programa d'actuació: Segons projecte presentat a la convocatòria
- Pressupost total: 259.300 €
- Pressupost per anualitats:
2018: 84.300 €
2019: 87.000 €
2020: 88.000 €
Tercera. Subvenció concedida:
- Import: 190.000 € distribuïts en les anualitats següents:
- 2018: 70.000 €, amb càrrec al pressupost de 2018, partida pressupostària 2018 505
33452 48000 Foment iniciatives culturals i creatives - barri Sant Narcís.
- 2019: 63.000 €, amb càrrec al pressupost de 2019
- 2020: 57.000 €, amb càrrec al pressupost de 2020
Els imports corresponents a les anualitats 2019 i 2020 resten condicionats a
l'aprovació de la corresponent consignació econòmica en els pressupostos de les diferents
anualitats.
- % sobre el pressupost: 73,27%
2018: 83,04%
2019: 72,41%
2020: 64,77%
D'acord amb les bases específiques reguladores d'aquesta subvenció, els
percentatges anuals de cofinançament no podran superar el 90% per a l'any 2018, el 80%
per al 2019 i el 75% per al 2020.
Quarta. Compatibilitat
Aquesta 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 aportacions públiques o privades, concedides per a l'activitat subvencionada
no pot superar el cost total de l'activitat.
Cinquena. Compromisos de l'entitat beneficiària:
- Dur a terme l'activitat d'acord amb el projecte presentat
- Complir amb les obligacions previstes en aquesta resolució de concessió, amb les
establertes a les bases específiques reguladores d'aquesta subvenció i a l'article 14 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Comunicar, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les
retribucions dels òrgans de direcció o administració. L'Ajuntament, un cop concedida la
subvenció publicarà la informació en compliment del que estableix l'art. 15.2 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
en relació a les subvencions d'import superior a 10.000 €, atès que la subvenció concedida a
l'entitat supera aquest import.
- Sol·licitar l'autorització municipal per a la introducció de qualsevol canvi en el
projecte d'activitat presentat.
- Comunicar qualsevol canvi que es pugui produir durant l'execució del projecte, tant
pel que fa a l'activitat com al pressupost.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que es puguin practicar des de
l'Ajuntament de Girona en relació a la subvenció concedida.
Sisena. Despeses subvencionables
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1. Es consideren despeses subvencionables, aquelles despeses directes i indirectes que de
manera indubtable responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin
estrictament necessàries, i es realitzin durant el període de realització de l'activitat.
No són subvencionables les despeses d'amortització de béns inventariables.
2. Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera i d'administració
es consideren subvencionables si estan directament relacionades amb l'activitat
subvencionada i siguin indispensables per l'adequada preparació o execució del Festival.
3. Les despeses indirectes s'imputaran a l'activitat subvencionada en la part que
raonablement correspongui d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment
acceptades, i en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponen al període en que
realitza l'activitat. Aquestes seran com a màxim el 15% del pressupost del projecte.
4. En cap cas el cost de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de
mercat. En el cas que l'import d'alguna de les despeses subvencionables superi les quanties
establertes per la contractació menor en la normativa vigent de contractació pública, el
beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, excepte que
per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre de
proveïdors que el realitzin, o la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la firma
d'aquest conveni.
L'elecció entre les ofertes presentades, es realitzarà amb criteris d'eficiència i economia,
havent de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta
econòmica més avantatjosa.
Setena. Subcontractació
En el cas de subcontractació, aquesta no podrà ser superior al 50% del pressupost de
l'activitat.
En el cas de subcontractació, no existirà cap vinculació entre l'Ajuntament de Girona i la
empresa subcontractada, sens perjudici del deure de col·laboració de la empresa
subcontractada en els termes que disposa l'art.46 de la LGS.
Per subcontractar amb persones físiques o jurídiques vinculades amb l'entitat beneficiaria
(art.68.2 RGLS ) serà requisit indispensable que la contractació es faci a preu de mercat i a
més s'obtingui l'autorització prèvia de l'òrgan competent de l'Ajuntament 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.
Per subcontractar amb persones físiques o jurídiques vinculades amb l'entitat beneficiaria
(art.68.2 RGLS ) serà requisit indispensable que la contractació es faci a preu de mercat i a
més s'obtingui l'autorització prèvia de l'òrgan competent de l'Ajuntament de Girona.
Vuitena. Justificació de subvenció
La justificació es farà per anualitats, abans del 31 de març de l'any immediatament posterior
al del període a justificar, i mitjançant la presentació, en el registre electrònic de
l'Ajuntament, del compte justificatiu.
L'entitat beneficiària de la subvenció haurà de justificar la subvenció concedida presentant el
compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa en el termini màxim de tres
mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l'execució del projecte, i
que s'establirà a cada convocatòria.
El compte justificatiu ha de contenir, amb caràcter general, la documentació següent:
1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte
subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, en què consti:
a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor,
número de factura o document amb valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import,
la data d'emissió i, si s'escau, la data de pagament.
b) La relació ha d'anar acompanyada de les factures o documents de valor probatori
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i, si escau, la
documentació acreditativa del pagament consistent en un extracte bancari o, en el cas de

3

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Publicació: Edicte Resolució ICC Sant Narcís

SIGNATURES

ALTRES DADES

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3558538 TI5HB-B194T-3J3NJ 973E5E8780AA5A41CB4DE9EA899C1A645158A9E6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

Codi de verificació CSV: TI5HB-B194T-3J3NJ
Data d'emissió: 31 de julio de 2018 a les 10:37:15
Pàgina 4 de 5

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 31/07/2018 09:13

ESTAT

APROVAT

pagament en efectiu, la documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del
creditor.
La forma de presentació dels justificants serà mitjançant una fotocòpia compulsada, o
emesa amb mitjans electrònics.
c) Quan correspongui, indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o
indirectes, que no podran ser superiors al 15% de l'import total.
d) Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent
registre oficial, en el supòsit d'adquisició de béns immobles.
e) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les
despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el
percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.
f) Els pressupostos que en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona o entitat beneficiària.
g) Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l'objecte específic de la
subvenció que requereixin les bases.
h) Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així
com dels interessos que se'n derivin.
La no presentació de la justificació en els termes i els terminis indicats podran donar lloc a la
seva minoració, revocació o reintegrament, d'acord amb l'ordenança esmentada.
Novena. Pagament i reintegrament
1. Un cop presentat el document d'acceptació de la subvenció, s'efectuarà un primer
pagament del 90 % de l'import de la subvenció previst per a 2018.
El 10% restant, un cop s'hagi presentat la justificació corresponent a l'execució de l'activitat
durant el 2018.
Dels imports corresponents a 2019 i 2020, (63.000 € i 57.000 €, respectivament), els
pagaments es realitzaran prèvia presentació per part de l'entitat de la proposta de
desenvolupament de l'activitat i del detall del pressupost a executar per a cadascun dels
anys.
Igual que per a l'any 2018, s'efectuarà un primer pagament del 90%, un cop aprovada la
proposta de l'any corresponent, i un segon, del 10%, un cop presentat el compte justificatiu.
2. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció i/o obligació de
reintegrament de la part anticipada en el supòsit de falta de justificació o de concurrència
d'alguna de les causes previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de subvencions.
3. En el cas de reducció de la subvenció a pagar, aquesta s'aplicarà de forma proporcional a
la subvenció concedida per cada administració.
El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia.
4. Atenent a les característiques de l'activitat i de l'entitat beneficiària de la subvenció, els
pagaments es faran sense necessitat de constitució de fiança o garantia.
Desena. Causes de minoració, revocació o reintegrament de la subvenció
A més de les previstes en aquest conveni, les establertes als articles 40, 42, 43 i 44 de
l'ordenança general de subvencions esmentada.
Onzena. Control financer de les subvencions
1. La competència per l'exercici del control financer de les subvencions previstes en aquest
conveni correspondrà a la Intervenció General de l'Ajuntament de Girona, i s'efectuarà de
conformitat amb el previst al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
2. El control financer es podrà estendre a les persones físiques o jurídiques vinculades amb
la beneficiària de la subvenció, així com a qualsevol altra persona susceptible de presentar
un interès en la realització de les activitats subvencionades.
Dotzena. Difusió i publicitat
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En els materials informatius i de difusió així com en les accions de difusió i publicitat
relatives a l'activitat subvencionada, s'haurà de fer esment explícit a la col·laboració de
l'Ajuntament de Girona i s'incorporarà la seva imatge corporativa.
Tretzena. Infraccions i sancions administratives
L'incompliment de les obligacions de l'entitat beneficiària, si són constitutives d'infracció
segons la tipificació establerta als arts. 56, 57 i 58 de la Llei General de Subvencions,
donarà lloc a la tramitació del corresponent expedient sancionador i establiment de les
sancions corresponents, o bé el reintegrament en els casos legalment establerts, d'acord
amb la Llei General de Subvencions.”
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