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JGG/apn

TOTS ELS AJUNTAMENTS

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc
el dia 16 de maig de 2017, ha pres, per unanimitat, l'acord següent:
“JG937/000031/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Concedir als ajuntaments relacionats les subvencions
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l'any 2017 (519/2017)
De conformitat amb les Bases aprovades pel Ple per la Diputació de Girona el dia 24 de
gener de 2017, de reguladora de les subvencions “Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017”
Vista la documentació presentada pels ajuntaments i l'acta de la comissió qualificadora,
la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Aprovar la redistribució de l’import de la convocatòria d’acord amb el següent
detall:
Exp

Aplicació
pressupostària

Descripció

519/2017

400/9420/76201

Fons de subvencions per
a inversions Assist. I
Coop. Mun.
Fons de subvencions per
a
despeses
corrents
Assist. I Coop. Mun.

519/2017

571/2017
TOTAL

400/9420/46201

500/3340/46201

Fons
de
Cooperació
cultural Local

Crèdits
Inicials €

Crèdits
finals €

Diferència €

6.016.450,00

6.703.758,39

687.308,39

6.174.250,00

5.486.940,41 -687.309,59

2.151.300,00

2.151.300,00

0,00

14.342.000,00

14.341.998,80

-1.20

SEGON. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’Annex -diligenciat per la
Secretaria General i que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els
efectes legals-, les subvencions pels conceptes i imports que s'especifiquen, dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2017.
TERCER. Autoritzar el descompte del pagament avançat a l’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca per import de 29.675,00 € segons l’acord del Ple de la Diputació de Girona
de 18 de març de 2014.
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QUART. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
pressupost de la Diputació de Girona de 2017 que tot seguit s'indiquen:
400/9420/76201

6.703.758,39

Fons de subvencions per a despeses 400/9420/46201
corrents

5.486.940,41

500/3340/46201

2.151.300,00

TOTAL

14.341.998,80

Fons de subvencions per a inversions

Fons de cooperació cultural local

CINQUÈ. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda,
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
SISÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació de
Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), dintre del termini
que finalitza:
Per a despeses d'inversió
Per a despeses corrents obligatòries
Per a despeses culturals

el 30 de setembre de 2018
el 15 de novembre de 2017
el 15 de novembre de 2017

SETÈ. Publicitat. Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les
activitats culturals objecte d’aquesta línia de subvencions, i així s’haurà d’acreditar amb
la presentació del compte justificatiu i amb un o diversos programes d’aquelles
activitats.
En cas de subvencions per despeses corrents obligatòries, i en subvencions de menys
de 25.000,00 € en inversions, serà suficient l’acreditació de la difusió de la subvenció
mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al taulell d’anuncis municipal o
en algun altre mitjà de comunicació local o general.
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, s’entendrà
complerta l’obligació de difusió amb la inclusió del logotip i nom de la Diputació de
Girona en els corresponents cartells anunciadors de l'obra.”
Us ho trasllado per al vostre coneixement.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu 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.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant
la Junta de Govern en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
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