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Títol: Aprovar la concessió d'una subvenció al Fòrum SD per al Pla de Treball
2018
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MD/if

FORUM DE SINDICS/QUES, DEFENSORS/ORES LOCALS DE CATALUNYA
PLAÇA DE LA VILA,1
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET

El president accidental d'aquesta Diputació, en data 18 d’octubre de 2018, ha signat el
decret següent:

Atès el que estableix 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 el
que estableixen les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona.
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Atès que la concessió directa d’aquesta subvenció s’acredita per raons d’interès públic
i social i, alhora, respon al caràcter singular i d’excepcionalitat de l’actuació objecte de
la sol·licitud, justificant així la dificultat de la seva convocatòria pública. El Fòrum, en el
seu pla de treball per al 2018, preveu tot un seguit d’actuacions com són treballar per
la promoció i defensa dels drets de la ciutadania a l’àmbit local; la promoció i difusió de
la institució entre els municipis; l’establiment de contactes i reunions per a la creació
de la institució de la sindicatura local a municipis i, especialment, a capitals de
comarca; l’elaboració de documentació sobre la institució (reglament de la institució i
altre material de difusió i suport a les sindicatures); l’establiment de relacions
institucionals amb Diputacions, Generalitat i Parlament de Catalunya; seguiment del
treball amb les propostes per a la Llei de Governs Locals; formació de síndics i
defensors amb tallers i jornades de formació, i l’edició i publicació d’informes.
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“Vista la petició del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de
Catalunya, amb número d'expedient 2018/916, data d'entrada en el Registre General
de 29 de juny de 2018, mitjançant la qual sol·licita un ajut per un import de 10.000,00
euros per al Pla de Treball 2018, amb un pressupost de 20.000,00 euros.
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D'acord amb els antecedents, l'informe i proposta del centre gestor, d'acord amb
l'article 15 de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
en què s'estableix el procediment i els casos en què es poden atorgar les subvencions
de concessió directa, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de
règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases
del règim local),

RESOLC

Nom beneficiari

CIF beneficiari

Objecte de la subvenció

2018/916

Fòrum de síndics,
síndiques,
defensors i
defensores locals
de Catalunya

G64072903

Pla de Treball 2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import subvenció

% de
finançament

Import a justificar

20.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

50%

20.000,00 €

SEGON. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 110/2310/48900 del pressupost d'enguany.
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TERCER. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. Notificar al beneficiari que si en el
termini d'un mes no es manifesta el contrari, s'entén acceptada la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
QUART.
DESPESES
SUBVENCIONABLES.
Es
consideren
despeses
subvencionables les que es detallen al pressupost de despeses de la sol·licitud
presentada pel beneficiari, per import total de 20.000,00 euros. Es consideren
despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini previst, encara que no
hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament del període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comprèn tot l’exercici 2018.
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PRIMER. CONCEDIR la subvenció que es detalla:
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No s’acceptaran despeses de representació: àpats, allotjaments, desplaçaments,
dietes, etc.
CINQUÈ. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ I DE PAGAMENT. Per tal de
percebre aquesta subvenció, el beneficiari haurà de presentar a la Diputació de Girona,
com a data límit el 28 de febrer de 2019, la següent documentació:
-

Compte justificatiu per a subvencions inferiors a 60.000,00 € per l'import total
de la despesa subvencionable (www.ddgi.cat/subvencions). Si el cost de
l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en
la seva quantia inicial. D'altra banda, l'import de la subvenció es reduirà
proporcionalment d'acord amb el % de finançament establert en aquesta
resolució en el supòsit que quan s'aporti la documentació justificativa, la
despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable.

-

Documentació que acrediti que s'ha fet constar el suport econòmic de la
Diputació en els actes, accions de publicitat o difusió de les actuacions
subvencionades.

El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant transferència bancària.
SISÈ. CANVIS DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. És inadmissible cap canvi de
destinació de la subvenció.

NOVÈ. CLÀUSULA DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA.
1. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
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VUITÈ. 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, així com dels ajuts que s’obtinguin de la Diputació de
Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La
suma de la subvenció per part de la Diputació de Girona amb el finançament que tingui
el beneficiari per aquesta subvenció no pot superar el cost total de l'activitat
subvencionada.
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SETÈ. FRACCIONAMENT DELS PAGAMENTS. No s'admet la presentació de
justificacions parcials.
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2. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics
assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons
públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts
en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
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DESÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona es reserva la facultat de
verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de
mostratge, l'acompliment de l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà
per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 14a. del mateix cos
legal.
ONZÈ. REINTEGRAMENT. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas
d'incompliment dels pactes previstos en aquesta resolució, i en les supòsits previstos a
l'art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, i a
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
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3. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l'article 84 pel
que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes
convocatòries.
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DOTZÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot allò no previst en aquesta resolució 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 seu reglament, l'Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normativa d'aplicació.
TRETZÈ. Notificar aquest decret a l'interessat amb indicació dels recursos
procedents”.
Li ho notifico per al seu coneixement i efectes.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
president, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

