
R/N: 14/RG/mr (Núm. Exp: 2022/1967 )

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DELEGAT DE BENESTAR SOCIAL

Identificació de l'expedient

Expedient número 2022/1967 relatiu a l’aprovació del conveni regulador de la subvenció
nominativa concedida a Càritas Diocesana de Girona per el projecte del Centre de Distribució
d'Aliments (CDA) de Figueres durant l'any 2022.

Antecedents de fet

1.  Que  el  5  d’agost  de  2021 es  va  signar  un conveni  marc  del  projecte  CDA entre  el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona “Dipsalut”, la Fundació Privada Banc
d’Aliments de les Comarques de Girona, la Fundació Bancària “la Caixa” i Càritas Diocesana
de Girona, amb vigència els exercicis 2021 i 2022.

2. El Centre de Distribució d’Aliments (CDA) té com a objectiu facilitar aliments bàsics a les
persones  i  les  famílies   que  tenen  dificultats  econòmiques  i/o  socials  per  cobrir
adequadament les seves necessitats d’alimentació. El CDA és un projecte fruit d’un conveni
marc  entre  la  Generalitat  de  Catalunya,  l’Organisme  Autònom  de  Salut  Pública  de  la
Diputació de Girona (Dipsalut), la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques de Girona,
la Fundació Bancària “la Caixa” i Càritas Diocesana de Girona. A escala local funciona en
partenariat amb els ens locals. En el cas del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es dona
cobertura a 60 municipis de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.

3. Al CDA es proporcionen aliments bàsics a persones soles i famílies derivades  dels Serveis
Socials,  que  que  reuneixen  uns  requisits  d'accés  al  servei,  previament  establerts.  Es
distribueix quinzenalment o mensualment una cistella de productes bàsics durant un període
de temps determinat (la durada de l’atenció ve determinada per la derivació dels Serveis
Socials).

4. Que el projecte Centre de Distribució d’Aliments (CDA), que està participat per diferents
administracions i entitats,  s’ha implantat a diversos municipis de les comarques de Girona,
atenent  a  criteris  de  població,  representativitat  territorial,  problemàtica  social,  interès  i
coresponsabilitat dels seus ajuntaments, consells comarcals i consorcis. Cáritas Diocesana de
Girona està registrada al RESES (Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials ) de la
Generalitat de Catalunya.

5.  Es  d'interès  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  cooperar,  a  través  dels  seus
corresponents serveis socials, per propiciar l’atenció adequada a les persones en situació de
risc que tenen dificultats per resoldre els problemes quotidians que presenta el seu entorn
natural.



6.  L’objecte  del  present  conveni  és  el  manteniment  del  projecte  Centre  de  Distribució
d’Aliments, en endavant CDA, de Figueres la finalitat del qual és oferir un recurs que doni
resposta  al  dret  fonamental  a  l’alimentació,  ampliant  l'actual  sistema  de  cobertura  de
necessitats bàsiques de la població més desfavorida capacitant els participants a afrontar de
forma autònoma i responsable la situació sociofamiliar en què es troben.

7. El compromís econòmic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’any 2022 consisteix
en una  aportació econòmica de 20.000,00€ a Càritas Diocesana de Girona, com a gestor del
CDA de Figueres i  per contribuir al manteniment  del centre i al sosteniment de la compra
d’aliments.

8. L’atorgament de la subvenció objecte del present Conveni queda justificada per les raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, que es detallen a continuació:

a) L'objecte  del  present  Conveni  és  la  regulació  de  la  subvenció  de  20.000,00  €
concedida  a  Càritas  Diocesana  de  Girona  per  a  l'any 2022. El  beneficiari  de  la
subvenció descrita als antecedents realitzarà  el manteniment del projecte Centre de
Distribució d’Aliments, en endavant CDA, de Figueres la finalitat del qual és oferir un
recurs que doni resposta al dret fonamental a l’alimentació, ampliant l'actual sistema
de cobertura de necessitats bàsiques de la població més desfavorida capacitant els
participants  a  afrontar  de  forma autònoma i  responsable  la  situació  sociofamiliar .
L'actuació consisteix en el lliurament de cistelles bàsiques d'alimentació i higiene a
famílies  en situació  de risc d'exclusió i  pobresa econòmica de la  comarca  de l'Alt
Empordà 

b) El Centre de Distribució d’Aliments (CDA) té com a objectiu facilitar aliments bàsics
a les persones i les famílies  que tenen dificultats econòmiques i/o socials per cobrir
adequadament les seves necessitats d’alimentació. El CDA és un projecte fruit d’un
conveni marc entre la Generalitat de Catalunya, l’Organisme Autònom de Salut Pública
de la Diputació de Girona (Dipsalut), la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques
de Girona, la Fundació Bancària “la Caixa” i Càritas Diocesana de Girona. A escala
local funciona en partenariat amb els ens locals. 

c)  El  CDA  de  Figueres  de  Càritas  Diocesana  de  Girona  està  registrat  al RESES
( Registre d'Entitats,  Serveis i  Establiments Socials) de la Generalitat de Catalunya
amb el número E000467 i  dóna atenció a 60 municipis que configuren l'Àrea Bàsica
de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i és per aquest motiu que
s'aplica el procediment de subvenció nominativa. 

9. El CDA és l'únic organisme d'aquestes característiques a la comarca i és per aquest motiu
la concessió de la subvenció es realitza de forma directa. 

10. En data 22 de novembre de 2022 s’ha emès informe favorable per part de la directora
tècnica de l’Àrea de Benestar.



11. En data 25 de novembre  de 2022, el  Tècnic d’Administració  General,  Servei  jurídic
adscrit a l’Àrea de Secretaria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha emès informe jurídic
favorable.

12.Consta a l’expedient fiscalització prèvia d’Intervenció

Fonaments de dret

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i

serveis dels ens locals.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions

Públiques.
- Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  Règim  Jurídic  i  Procediment  de  les  Administracions

Públiques de Catalunya.
- Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei

Municipal i Règim Local de Catalunya.
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de

l'organització comarcal de Catalunya.
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern.
- Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refòs de la Llei

Reguladora d’Hisendes Locals.
- Real Decret 500/1990, de 20 d’abril per el que es desenvolupa el capítol primer del títol

sisè  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,  reguladora  de  les  hisendes  locals,  en
materia de pressupostos.

- Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. (art. 22.2.c ) 
- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general

de subvencions.
- Bases d’Execució del Pressupost 2022.

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local

Per tot això, es proposa a l’òrgan col.legiat corresponent Junta de Govern Local:

Primer. Aprovar  el  conveni  regulador  de  subvenció  nominativa  a  Caritas  Diocesana de

Girona per el projecte del Centre de distribució d'aliments (CDA) 2022. ANNEX I

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  d'import 20.000,00€  amb càrrec  de  l'aplicació
pressupostària 40.2311.48020 “Subvencions Càritas Diocesana” del pressupost de despeses.

Tercer. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.



Quart. Trametre el  Conveni al  Registre de Convenis de la Generalitat  de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.

Cinquè. Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.

Sisè. Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.

Setè. Notificar a l’interessat aquests acords amb indicació dels recursos corresponents.

Vuitè. Comunicar a l’àrea de Serveis Econòmics aquests acords per al seu coneixement i als
efectes oportuns. 

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,  es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 

Alternativament  i  de  forma potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de  reposició  davant  el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de
la seva notificació.

ANNEX I

CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A CÀRITAS DIOCESANA
DE GIRONA PER AL PROJECTE DEL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS (CDA)
DE FIGUERES 2022.
 

REUNITS

 

D'una part,



L'Il·lustríssima  Senyora  Sònia  Martínez  Juli,  presidenta  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà, amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu
4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització
comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de
Ple de la corporació de data 11 de juliol de 2019; i assistit per la secretaria de la Corporació
Sra. Cristina Pou Molinet

 

De l'altra,

La Senyora, Ma Dolors Puigdevall Dalmau en representació de Càritas Diocesana de Girona
amb NIF R-1700016-G i domicili fiscal a Pujada de la Mercè, 8 i en qualitat de directora. 

 

Figueres, a la data de la signatura electrònica

 

En endavant, Càritas Diocesana de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, podran ser
referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”.

 

Ambdues  Parts  intervenen  en  virtut  dels  seus  respectius  càrrecs  i  en  l’exercici  de  les
facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions
que representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la
capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest Conveni.

 

MANIFESTEN

      I.        Que el Beneficiari CARITAS DIOCESANA DE GIRONA, és una entitat  privada amb
personalitat  jurídica  pròpia,  i  domicili  a  Catalunya  que  té  com  a  objectiu  promoure,
coordinar, harmonitzar i realitzar l’acció social d’acollir les persones que es troben en situació
o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-los en el
seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la
pobresa i treballant per la justícia social.

    II.            La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta en el que
recullen les Bases d'execució del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en matèria de Serveis Socials en
virtut de la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials.

 III.            Que les institucions que representen comparteixen la voluntat de cooperar, a
través  dels  seus  corresponents  serveis  socials,  per  propiciar  l’atenció  adequada  a  les
persones en situació de risc que tenen dificultats per resoldre els problemes quotidians que
presenta el seu entorn natural.



 IV.            Que  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  dins  de  l’àmbit  de  les  seves
competències,  i  des  de  l'Àrea  de  Benestar  Social,  està  interessat  en  col·laborar  en  el
manteniment del Centre de Distribució d'Aliments de Figueres.

    V.        Que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió ordinària de data 23 de
novembre de 2021 acorda l’aprovació del Pressupost general de la Corporació, així com les
Bases d’Execució del mateix, que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 250, de 31 de desembre de 2021 i  aquest   té prevista  nominativament  la partida
40.2311.48020 “Subvencions Càritas Diocesana, Centre distribució aliments” del pressupost
de despeses vigent.

 VI.            Que  la  subvenció  objecte  del  present  Conveni  compta  amb  consignació
pressupostària  suficient  a  aquests  efectes  i  queda justificada  per  raons  d’interès  públic,
social, econòmic o humanitari, tal com es detallarà posteriorment. 

 

En virtut de tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 49 i següents de la Llei 40/2015,
d’1  d'octubre,  de  règim  jurídic  del  sector  públic  (LRJSP),  ambdues  Parts  subscriuen  el
present  Conveni  com a  instrument  canalitzador  de  la  subvenció  prevista  a  l’antecedent
anterior, que es regirà pels següents

 

PACTES

 

Primer. Objecte, naturalesa jurídica i pla de finançament de la subvenció

 

Objecte

1.1.      L’objecte d’aquest Conveni és regular la subvenció a atorgar per part del CCAE al
Beneficiari per al projecte Centre de Distribució d'Aliments de Figueres 2022, d’acord
amb  la  Memòria  justificativa  que  s’acompanya  al  present  Conveni,  amb  un
pressupost de despesa acceptat pel CCAE de 20.000,00€

1.2.      El Beneficiari de la subvenció descrita als antecedents realitzarà l’activitat descrita a
l’apartat 1.1. anterior, és a dir, Centre de Distribució d'Aliments de Figueres.

 

Naturalesa Jurídica 

1.3.      L’atorgament de la subvenció objecte del present Conveni queda justificada per les
raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, que es detallen a continuació: 

a)     L'objecte del present Conveni és la regulació de la subvenció de 20.000,00
€ concedida a Cáritas Diocesana de Girona per a l'any 2022. El beneficiari de la
subvenció descrita als antecedents realitzarà el manteniment del projecte Centre
de Distribució d’Aliments, en endavant CDA, de Figueres la finalitat del qual és



oferir un recurs que doni resposta al dret fonamental a l’alimentació, ampliant
l'actual  sistema  de  cobertura  de  necessitats  bàsiques  de  la  població  més
desfavorida  capacitant  els  participants  a  afrontar  de  forma  autònoma  i
responsable la situació sociofamiliar. L'actuació consisteix en el  lliurament de
cistelles bàsiques d'alimentació i higiene a famílies en situació de risc d'exclusió i
pobresa econòmica de la comarca de l'Alt Empordà 

b) El Centre de Distribució d’Aliments (CDA) té com a objectiu facilitar aliments
bàsics a les persones i les famílies  que tenen dificultats econòmiques i/o socials
per  cobrir  adequadament  les  seves  necessitats  d’alimentació.  El  CDA és  un
projecte fruit d’un conveni marc entre la Generalitat de Catalunya, l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), la Fundació Banc
dels Aliments de les Comarques de Girona, la Fundació Bancària “la Caixa” i
Càritas Diocesana de Girona. A escala local funciona en partenariat amb els ens
locals. 

b)    El CDA de Figueres de Càritas Diocesana de Girona està registrat al RESES
(  Registre  d'Entitats,  Serveis  i  Establiments  Socials)  de  la  Generalitat  de
Catalunya  amb  el  número  E000467  i   dóna  atenció  a  60  municipis  que
configuren l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
i és per aquest motiu que s'aplica el procediment de subvenció nominativa. 

1.4.      Sens  perjudici de  l’anterior,  el  citat  objecte  té  per  finalitat  evitar  o  eliminar
duplicitats  administratives,  procurar  una  gestió  pública  més  eficient,  facilitar  la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització d’activitats
d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3
de la LRJSP.

1.5.      El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les competències de les
Parts signatàries.

 

Segon. Competència

 

2.1.      D’acord amb allò establert a les manifestacions I i III, la competència en la que es
fonamenta  l’actuació  duta  a  terme  per  les  Parts  s’engloba  dins  de  l’àmbit
competencial de les mateixes.

 

Tercer. Condicions de la subvenció objecte del present Conveni

Despeses subvencionables

3.1.      Es  consideren  despeses  subvencionables  aquelles  que  de  manera  indubtable
responguin  a  la  naturalesa  de  l’activitat  subvencionada,  d’acord  amb  allò  que
estableix  el  present Conveni.  En cap cas  el  cost de l’adquisició de les  despeses
subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat. 



3.2.      No seran subvencionables les despeses que no estiguin relacionades inequívocament
amb l’activitat subvencionada. 

3.3.        En tot cas, no són subvencionables: 

a)     Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b)    Els interessos, recàrrecs i sancions administratius. 

c)     Les begudes alcohòliques. 

d)    Els impostos indirectes, com ara l’IVA, si aquests són recuperables.

e)     Les despeses destinades a inversions. 

f)     Les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons els
supòsits establerts a l’apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la LGS (RLGS) i en general els
supòsits que determina la normativa mercantil i tributària aplicable. 

Import i forma de pagament

3.4.        El pagament de la subvenció es realitzarà de la següent forma: El Consell Comarcal
es  compromet  a  col·laborar  econòmicament  amb  el  beneficiari  de  la  subvenció
perquè pugui acomplir l’objecte d’aquest conveni, mitjançant l’aportació econòmica
de 20.000,00€, prevista nominativament a la partida 40.2311.48020 del pressupost
de 2022 amb el nom “subvenció càritas diocesana, centre distribució aliments”, que
representa  50  %  del  pressupost  de  despesa  de  l’activitat.  El  pagament  de  la
subvenció es realitzarà en un pagament una vegada justificada la realització total de
l'activitat subvencionada.

Acceptació 

3.5.        El  Beneficiari d’aquesta subvenció accepta de forma expressa la subvenció en els
termes i les condicions que es recullen en aquest Conveni. 

 
Termini per a la justificació

3.6.        Un  cop  realitzat  el  projecte  o  activitat,  el  Beneficiari haurà  de  presentar  la
documentació  justificativa  del  compliment  de  l’activitat  o  projecte,  signada  pel
Beneficiari o  per  la  persona que  actua  en  la  seva  representació,  acreditant  les
activitats  realitzades,  els resultats  obtinguts  i  que s’han acomplert  les condicions
exigides en l’acord de concessió.

3.7.            El  Beneficiari haurà  de  justificar  davant  l’àrea  gestora  que  l’import  de  la
subvenció s’ha destinat a les activitats  per a les quals s’ha concedit i  que s’han
acomplert  les  condicions  exigides  en l’acord  de  concessió,  com a  màxim,  en el
termini de dos (2) mesos des de l’acabament del termini previst per a la realització
del projecte CDA de Figueres,  per part del Beneficiari i sempre amb el límit del dia
31 de març de l’exercici immediatament posterior al què es concedeix la subvenció.



3.8.        Es  podrà  concedir,  prèvia  sol·licitud  justificada  per  part  del  Beneficiari,  una
pròrroga del termini de justificació que no excedirà de la meitat del primer, sempre
que no es perjudiquin  drets  de tercers.  En el  cas  que el  Beneficiari presenti  la
sol·licitud  de  pròrroga,  haurà  de  fer-ho  formalment  abans  de  la  finalització  del
termini concedit a l'efecte. Les peticions de pròrroga s'entendran concedides en els
termes indicats, si en el termini de trenta (30) dies a comptar des de la presentació
de la sol·licitud no es produeix una resolució expressa en sentit contrari.

3.9.        La manca de presentació de la justificació en el termini establert comportarà la
revocació de la subvenció, amb pèrdua del dret al  cobrament de la subvenció o
l’obligació de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, i demés
responsabilitats establertes a la LGS, segons correspongui.

 

Forma de justificació

3.10.      El Beneficiari haurà de justificar la realització efectiva del total del pressupost de les
activitats o projectes realitzats que van determinar la concessió de la subvenció. En
el  cas  que  el  cost  total  del  projecte  sigui  més  d’un  10% inferior  respecte  del
pressupost inicial, es minorarà la subvenció aplicant sobre la subvenció concedida el
mateix percentatge de desviació.

3.11.     La  justificació  s’acomplirà  amb  la  presentació  d’un  compte  justificatiu  de  les
despeses  realitzades  i  ingressos  obtinguts  imputables  a  l’activitat  o  projecte
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat i que estarà integrat per:

a)   La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte, signada pel
Beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.

b)   El  compte  justificatiu  de  les  despeses  i  els  ingressos  realitzats,  que  ha
d’incloure:

-    Un  resum  de  les  despeses  i  dels  ingressos  aplicats  a  l’activitat
subvencionada,  amb  les  desviacions  produïdes  en  base  al  pressupost
presentat.

-     La  relació  classificada  de  les  despeses  de  l'activitat  o  projecte
subvencionat amb identificació del creditor, el document, l’import, la data
d’emissió i la data de pagament.

c)   Les  factures  o  documents  originals  que  acreditin  aquestes  despeses.  Les
despeses  de  personal  hauran  d’acreditar-se  amb  els  rebuts  de  nòmines
confeccionats  d’acord  amb  l’ordre  de  27  de  desembre  de  1994  i  amb  els
butlletins  acreditatius  de  cotització  a  la  Seguretat  social  (TC1  i  TC2).  Les
factures que es presentin s’hauran d’ajustar  als  requisits establerts  pel  Real
Decret  1619/2012,  de  30  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  reglament
regulador de les obligacions de facturació.

d)   L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables
amb anterioritat  a la finalització  del  període de justificació establert.  Només



s’admetrà el pagament en metàl·lic de les factures o documents acreditatius de
la despesa de quantia inferior a 2.500 €.

e)    En  el  cas  de  subvencions  per  imports  superiors  a  3.000  €,  certificacions
positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.

3.12.     En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:

a)    S’haurà de justificar  una despesa per un import  igual,  com a mínim,  a  la
subvenció atorgada.

b)    S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.

c)    Les  despeses  s'han  de  justificar  mitjançant  factures,  nòmines  i  altres
documents  de  valor  probatori  equivalent  amb  validesa  jurídica  en  el  tràfic
mercantil  o  amb eficàcia  administrativa  i  segons  la  modalitat  de  justificació
prevista per a cada subvenció, en original. Aquest originals de les factures o
documents acreditatius es retornaran per l’àrea gestora un cop aquesta àrea
deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants
de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

d)    Per  a  l’acceptació  de  les  justificacions,  caldrà  que  la  despesa  hagi  estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
Les  dates  d'emissió  de  les  factures,  nòmines  i  altres  documents  de  valor
probatori  equivalent  hauran  d'estar  dins  el  període  de  durada  de  l'acció
subvencionada.

e)   L'acreditació dels pagaments es realitzarà mitjançant la presentació d'extractes
bancaris  que  acreditin  la  sortida  material  de  fons  del  compte  titularitat  de
l’entitat o persona subvencionada. En els supòsits de pagament en efectiu, la
sortida  material  de  fons  es  justificarà  mitjançant  la  presentació  de  la
documentació acreditativa del rebut per part del creditor, degudament signat i
datat i  en el qual s'identificarà el subjecte deutor que efectua el  pagament.
Aquest document s'acompanyarà amb la còpia de l'assentament comptable del
pagament esmentat. S'autoritzaran pagaments en efectiu per un import màxim
de 2.500 euros.

Deficiències en la justificació

3.13.    En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  fossin  incorrectes  o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu (10) dies hàbils, a comptar
de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.



3.14.     Si  un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentació  de  la  documentació  justificativa
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al Beneficiari per tal que la
presenti en un termini màxim improrrogable de quinze (15) dies hàbils, a comptar
des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà
a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.

 

Revisió de la justificació de la subvenció

3.15.    El compte justificatiu suposa la presentació d’un estat comptable que ha de tenir el
seu corresponent suport en la comptabilitat financera del Beneficiari, i per tant no
ha de presentar cap dubte sobre la seva consistència, ni és possible, llevat errada
material o de fet, la seva modificació un cop presentat.

3.16.    El Beneficiari haurà de justificar la realització efectiva del total del pressupost de les
activitats o projectes realitzats  que van determinar la concessió de la subvenció,
amb un marge de variació màxim del 10% a l’alça o a la baixa, respecte a cadascun
dels conceptes inclosos en el pressupost acceptat.

3.17.    Sempre que s’hagi acomplert la finalitat de la subvenció, no comportarà la reducció
de  la  subvenció  atorgada  una  desviació  pressupostària  inferior  al  10% entre  el
pressupost acceptat que va servir de base per valorar-ne la concessió, i el cost final
justificat. A partir d’aquest límit, es minorarà proporcionalment la subvenció aplicant
sobre la quantitat concedida el mateix percentatge de desviació.

3.18.    Les  actuacions  relatives  a  la  justificació  de  la  subvenció,  conjuntament  amb
l’expedient, es remetran a la intervenció comarcal per a la seva fiscalització. Un cop
emès l’informe d’intervenció, s’efectuarà l’oportuna resolució per la presidenta.

Mesures de garantia

3.19.    En atenció a la seva naturalesa així com a la del  Beneficiari, aquest últim queda
exonerat de la presentació de garanties del pagament de la subvenció.

 

Compatibilitat   de la subvenció  

 
3.20.    La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés

o recurs per a la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions o ens públics o
privats,  sempre  i  quan  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada, no sobrepassi el cost total del CDA Figueres 21, subvencionat.

3.21.    El Beneficiari hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

3.22.    En el cas que es puguin rebre ulteriors ajudes o ingressos no previstos inicialment,
es podran destinar a una millora o ampliació de l’activitat subvencionada, sense que
en cap cas es pugui superar el seu cost. En aquests casos, el Beneficiari  haurà de



comunicar aquest fet a l’òrgan concedent, reformulant l’activitat a realitzar i el seu
pressupost, o alternativament, renunciant a la part de subvenció que correspongui.

3.23.    No  es  podran  concedir  noves  subvencions  als  peticionaris  que  en  l’exercici
immediatament  precedent  hagin  estat  beneficiaris  d’una  subvenció  i  no  l’hagin
justificada  dins  del  termini  establert  o  de  la  seva  pròrroga,  en cas  d’haver-se’n
concedit  una,  ni  hagin  renunciat  expressament,  o  que  tinguin  pendents  de
justificació  pagaments  a  compte  o  anticipats  de  subvencions  concedides
anteriorment. 

 

Causes de reintegrament:

3.24.    En el  supòsit  d’incompliment  de  les  obligacions  del  Beneficiari es  procedirà  a  la
revocació  i  s’hi  s’escau  al  reintegrament  de  la  subvenció  en  les  condicions
establertes a la normativa que regula les subvencions públiques.

3.25.    Quan  a  conseqüència  de  l’anul·lació,  revocació  o  de  la  revisió  de  la  subvenció,
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà
obligat a reintegrar l’excés.

3.26.     Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el  Beneficiari que hagi percebut la
subvenció  falsejant  les  condicions  exigides  o  amagant  aquelles  que  haguessin
impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat
o  del  projecte;  per  incompliment  de  l’obligació  de  justificar  en  els  terminis
establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.27.     Procedirà  el  reintegrament  per  part  del  Beneficiari de  la  totalitat  o  part  de  les
quantitats  percebudes,  i  l’exigència  de  l’interès  de  demora  des  del  moment  del
pagament  de  la  subvenció  fins  a  la  data  en  què  s’acordi  la  procedència  del
reintegrament.

Obligats al reintegrament:

3.28.    Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de
la condició de persones beneficiàries.

3.29.    Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per
al  compliment  de  les  obligacions,  adoptessin  acords  que  fessin  possibles  els
incompliments  o  consentissin  el  de  qui  d’ells  depenguin.  Així  mateix  seran
responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.

 

Obligacions del Beneficiari:



3.30.    Sens  perjudici  d’altres  obligacions  previstes  en  el  cos  del  present  Conveni,  el
Beneficiari assumeix les següents:

 a)     L’execució les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració,  bona fe  i  presumpció  de  legalitat,  així  com a la  seva
justificació d’acord amb l’establert al present Conveni.

 b)     Justificar  la  realització  de  l’activitat  davant  del  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà, en els termes previstos al present Conveni.

 c)     Trobar-se al  corrent en el  compliment de les obligacions tributàries i de la
seguretat social, amb anterioritat al moment en què es dicti la proposta de
resolució de subvenció.

 d)     Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció General del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i a aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en
relació a la subvenció concedida.

 e)     El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la
possible  compensació  de  desviacions  entre  les  diverses  despeses  que
l’integren.

 f)      Donar  publicitat  de  les  subvencions  i  ajudes  percebudes  per  mitjans
electrònics, en base a allò establert a les Lleis 19/2013, de 9 de desembre i
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i
bon govern.

 g)     Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació  dels
fons  rebuts  per  un  període  no inferior  als  5  anys,  comptadors  des  de  la
finalització del termini de presentació de les justificacions.

 h)     Fer constar expressament el  suport econòmic del Consell  Comarcal  de l’Alt
Empordà  en  qualsevol  actuació  de  difusió  i  publicitat  de  l’activitat
subvencionada.

 i)      Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

 j)      Disposar dels llibres comptables i comptes anuals aprovats, d’acord amb la
legislació que, en cada cas, li sigui d’aplicació al Beneficiari, amb la finalitat de
garantir l’exercici de les facultats de comprovació i control i recollir en la seva
comptabilitat  les  despeses  imputades  a  la  subvenció  rebuda  de  forma
separada o que permeti la seva identificació.

 k)       Complir les disposicions establertes en el capítol II de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern,
sempre que la quantia  de la subvenció sigui  superior a CENT MIL EUROS
(100.000€)  anuals  o  quan al  menys  el  40% del  total  dels  seus  ingressos
anuals tinguin caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que com a mínim
puguin a la quantitat de CINC MIL EUROS (5.000€).

 



Infraccions i sancions

3.31.    En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la
LGS i en el Títol IV del RLGS.

Quart. Aplicació pressupostaria

 

4.1.      Les  obligacions  econòmiques  derivades  de  l’aplicació  del  present  Conveni  en
l'exercici en curs es carregarà a la següent partida pressupostària: 

Partida  pressupostària 40.2311.48020  Subvenció  Càritas  Diocesana,  centre
distribució aliments del CCAE.

 
Cinquè. Seguiment, vigilància i control

5.1.      Pel seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una Comissió de
seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius del present
Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels
compromisos adquirits per cadascuna de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o
discrepàncies  que  puguin  sorgir  en  l’aplicació,  la  interpretació  i  el  compliment
d'aquest Conveni.

5.2.        La citada Comissió estarà formada per dues persones representants de cada una
de les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.

5.3.        Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que
estableix la Llei 26/2010, de 3 d'agost,  de règim jurídic i  de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

5.4.        La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present Conveni als
efectes d’allò establert a  l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya .

 

Sisè. Vigència del Conveni

 

6.1.      La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia 31 de
desembre de 2022.

6.2.      En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència indicat, les
Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a màxim, quatre
(4) anys addicionals.



6.3.      Les  possibles pròrrogues,  així  com  la  renovació  anual,  estaran  condicionades  a
l'existència  de  crèdit  suficient  i  adequat  a  les  corresponents  aplicacions
pressupostàries de les entitats signants.

6.4.      En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de la
LRJSP.

 

Setè. Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les
obligacions i compromisos del Conveni.

 

7.1.      El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que conformen el
seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de resolució:

 a)    El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se’n acordat la
pròrroga.

 b)    L’acord unànime dels signants.

 c)     L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns
dels signants o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions
objecte del Conveni. L’extinció del Conveni per aquest supòsit requereix la
realització del requeriment previst a l’apartat c) de l’article 51.2 de la Llei
40/2015.

 d)     Per  decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.

 e)     L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista del Conveni.

 f)     Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni o a les
lleis.

7.2.      En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la forma
de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà un termini
improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s'haurà de procedir a
la  liquidació  dels  compromisos  econòmics  adquirits  d'acord  amb  les  regles  que
estableix  l'article  52.2 de la LRJSP, nomenant  cada una de les  Parts,  a aquests
efectes, un liquidador.

 

Vuitè. Règim de modificació

 

8.1.       La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà de
constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans
corporatius competents.

 

Novè. Protecció de dades de caràcter personal



 

9.1.      Les Parts es comprometen a tractar  les dades de caràcter  personal que li  siguin
cedides  en  el  marc  del  present  Conveni  d'acord  amb  el  Reglament  (UE)  núm.
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril  de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació  d'aquestes dades i  pel  qual  es  deroga la Directiva 95/46 /  CE, i
d’acord amb la Llei orgànica,  3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.

 

Desè. Publicacions i Registre

10.1.    El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues
Parts, de  conformitat amb l'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern.  Així  mateix,  i  de
conformitat amb l’article 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, el present
Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.

10.2.     Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb el
que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

10.3.     Anualment  caldrà  remetre  al  Tribunal  de  Comptes  d’una  relació  certificada
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, de
conformitat  amb l’art.  53.2  LRJSP  i  la  Resolució  de  Presidència  del  Tribunal  de
Comptes de 2 de desembre de 2016.

10.4.    Les Parts  acorden que les  obligacions  previstes  en aquest  apartat  relatives  a  la
publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de
la Generalitat seran dutes a terme per part del CCAE.

Onzè. Règim Jurídic

11.1.      El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:

 a)     Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els
articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).

 b)     Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).

 c)     Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  Règim  Jurídic  i  de  Procediment  de  les
Administracions  Públiques  a  Catalunya,  en  particular  els  articles  107  a  112
(L26/2010).

 d)     Decret legislatiu  2/2003, de 28 d’abril,  pel  que s’aprova el  text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

 e)     Reial  Decret  781/1986,  de  18  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  les
disposicions  legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

 f)      Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  que  aprova  el  Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).



 g)     Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

 h)     Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

 i)      Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General
de Subvencions (RLGS).

 j)      Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels ens locals (ROAS).

 k)     Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.

 l)      La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni.

 

Dotzè. Jurisdicció competent

 

12.1.     Per  a  qualsevol  qüestió  o  divergència  que  pugui  derivar-se  de  la  interpretació,
aplicació  o  compliment  de  les  presents  condicions,  les  Parts  se  sotmeten  a  la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre
fur.  

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen per
duplicat.


