Pàg. 8

Núm. 15 – 23 de gener de 2017

Núm. 293
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
Edicte d’exposició pública de les bases reguladores per a l’atorgament
d’unes subvencions
Donant compliment al que determina l’article 124.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, es dóna publicitat a l’Acord del Ple de data
21 de desembre de 2016 en el qual s’aproven la “Convocatòria i les
bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions
adreçades a la programació d’Escenaris 2017”
L’expedient s’exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions. En el supòsit de que passat aquest
termini no s’hagin presentat reclamacions l’Acord s’entendrà aprovat definitivament.
Es publica a continuació el contingut íntegre de les Bases aprovades.
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS ADREÇADES A LA PROGRAMACIÓ D’ESCENARIS 2017
Objecte
Aquestes bases específiques tenen per finalitat estructurar i fixar els
criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per part
de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Gironès per al finançament de part de la programació teatral dels ajuntaments participants a Escenaris 2017, de conformitat amb el que prescriu l’art. 17.3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Naturalesa i procediment de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són revocables i reduïbles en tot moment
per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Gironès o en aquestes
bases. Les subvencions atorgades tindran caràcter finalista i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedent.
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva de conformitat amb el que es preveu en l’article 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’apro-
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va el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Els crèdits assignats en cada període de sol·licituds en
la resolució es repartiran entre els sol·licitants en la seva totalitat,
augmentant o disminuïnt el percentatge del criteri variables, a fi de
repartir la totalitat de l’ímport.
No és possible la reformualació de sol·licituds.
Beneficiaris
• Els ajuntaments de la comarca del Gironès participants a Escenaris 2017, que són els que han signat el conveni de col·laboració
del projecte, i que presentin programació de Grans Escenaris, la
qual es comunicarà abans del 31 de desembre del 2017.
Els ajuntaments de Girona i Salt en queden exclosos en aquesta propera edició, donat que s’han incorporat al projecte recentment (el projecte
inicial no preveia la participació de teatres urbans) i dins un context
de retallades que no han permès ampliar adequadament les quantitats
destinades a aquestes subvencions. Els dos ajuntaments són coneixedors d’aquesta excepcionalitat i accepten participar amb aquest condicionant en la propera edició, atenent el compromís per part del Consell
Comarcal d’incloure’ls en les subvencions tan bon punt el pressupost
d’aquesta partida es pugui incrementar adequadament a tal efecte.
Despeses subvencionables
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en
aquestes bases les despeses següents:
• La programació inclosa per part dels ajuntaments participants
dins l’apartat Grans Escenaris de la programació d’Escenaris
2017.
L’apartat Grans Escenaris inclou la programació per a públic adult.
No s’inclou la programació de teatre familiar, màgia, dansa, teatre
de carrer, circ i cafè-teatre.
Cada obra presentada pels ajuntaments es subvencionarà un sol cop
i no es tindrà en compte el nombre de representacions que se’n pugui realitzar.
Determinació de l’import de les subvencions
La quantia de les subvencions es mesurarà per dos criteris iguals
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per a totes les sol·licituds:
• Una quantitat fixa de 200 euros per a cada una de les obres de
l’apartat Grans Escenaris.
• Una quantitat variable inicial corresponent al 20% del caixet sense IVA per a totes les obres de l’apartat Grans Escenaris. El criteri
variable en la resolució es podrà modificar a l’alça o a la baixa a
fi d’ajustar-lo a l’import total de la partida.
També es tindrà en consideració el següent:
• L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior als
1.000 euros per obra.
• L’import total de les subvencions rebudes no podrà ser de més
de 3.000 euros per ajuntament.
• La subvenció del Consell Comarcal sumat a altres subvencions
concedides i ingressos de taquilla no podrà superar el cost total
de la contratació de l’espectacle per part de l’ajuntament (caixet
més fitxa tècnica). En cas que es superi, es reduïrà fins a benefici
0 per a l’ajuntament.
• Per a les obres que vagin a taquillatge en lloc del caixet es valorarà, en cas que existeixi, l’import que hagi pogut pagar l’ajuntament a la companyia.
Sol·licituds i terminis de presentació
Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini establert en la
convocatòria i hauran d’estar signades per l’alcalde. Només es podrà presentar una única sol·licitud per ajuntament.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant els procediments següents:
• Presentació telemàtica: amb signatura electrònica amb certificat
validat en la plataforma EACAT.
La sol·licitud ha d’indicar la relació d’obres que l’ajuntament vol
incloure en l’apartat Grans Escenaris.
Per a cada una de les obres presentades ha d’aportar la informació
següent:
• El títol de l’obra / Companyia / data de representació (dates
de representacions) / teatre o espai de la representació / hora
de representació / preu caixet sense IVA (o aportació de l’ajuntament a la companyia) / import previst d’altres subvencions
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sol·licitades.
• Caldrà confirmar, i si és precís argumentar, que l’obra presentada ha d’anar a l’apartat Grans Escenaris.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de realitzar, després del requeriment i amb advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva
notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no
s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’ajuntament
interessat ha desistit de la seva sol·licitud, de conformitat amb la
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article
21, en concordança amb el 40, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques,
i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
Comissió Qualificadora
La Comissió Qualificadora estarà integrada pels següents membres:
Presidència: la consellera de Cultura o el conseller en qui delegui.
Vocals: un membre de cada grup polític comarcal, la gerent del Consell Comarcal del Gironès, el tècnic de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, el secretari del Consell Comarcal del Gironès i la
interventora del Consell Comarcal del Gironès o persones en qui
deleguin, respectivament.
Secretari: el del Consell Comarcal del Gironès o persona en qui delegui.
La Comissió Qualificadora es reunirà, un cop finalitzat cadascun
dels períodes de presentació de sol·licituds que s’estableixin a la
convocatòria i valorarà els imports que corresponen a les sol·licituds
presentades.
A la subsegüent proposta de resolució hi ha de constar la llista
d’ajuntaments beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció, la quantia d’aquesta per a cada obra teatral i l’import de la
despesa a justificar. També hi ha de constar la llista dels sol·licitants
exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la Comissió Qualificadora podrà demanar informació addicional als sol·licitants.
En cas que existeixi alguna discrepància sobre la inclusió d’algun
espectacle a l’apartat Grans Escenaris, es podrà sol·licitar l’opinió a
un o diversos especialistes teatrals.
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Acceptació
Per a l’efectivitat de la subvenció cal que els ajuntaments beneficiaris acceptin, sense reserves, la proposta de resolució definitiva de
subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit. De conformitat amb la base 21.2 de l’ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Gironès, l’acceptació s’entén efectuada de forma
tàcita si transcorregut un mes des de la notificació de la concessió el
beneficiari no ha manifestat expressament cap objecció.
Justificació
D’acord amb la base 27.1 de l’ordenança general de subvencions
del Consell Comarcal del Gironès, la tramitació del pagament de la
subvenció s’iniciarà quan es presentí la documentació següent:
a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en compliment de les condicions de la subvenció
concedida i dels resultats obtinguts.
b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data
d’emissió de la factura, i en el seu cas, data de pagament. En cas de
que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, s’indicarà les desviacions produïdes.
c) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
d) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit
de romanents no aplicats així com dels interessos derivats dels mateixos
Si el cost de l’actuació ha resultat finalment superior al previst en
la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la despesa a justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de
manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre
la quantitat fixada com a despesa a justificar. També es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts superin la despesa
efectiva i justificada. En aquests casos, els imports sobrants no es
repartiran entre la resta de beneficiaris.
La justificació haurà de ser tramesa amb anterioritat al 30 de novembre.
Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin in-
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correctes i incomplets, es requerirà l’ajuntament interessat la necessitat d’esmenar-los o completar-los.
Si un cop finalizat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a
l’ajuntament interessat per tal que la presenti en un termini màxim
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
notificació, amb l’advertiment que de no fer-se es procedirà a revocar la subvenció.
Pagament
El pagament s’efectuarà d’acord amb la base 31 de l’ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Gironès. No es contempla l’atorgament de bestretes sota cap supòsit.
Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb
qualsevol altra sempre i quan la suma de tots els ingressos vinculats
a la despesa subvencionada no sobrepassi el cost total de l’actuació
subvencionada.
Difusió i publicitat
Els ajuntaments participants a Escenaris 2017 hauran de fer constar,
en tot element de difusió i publicitat de les obres programades, la
particpació d’aquestes obres dins l’esmentat cicle, mitjançant la inclusió del logotip i del seu enllaç en els elements informàtics.
Disposició final
Per a qualsevol aspecte no regulat en aquestes bases específiques,
regiran les normes establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 o a l’Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Gironès.
Jaume Busquets i Arnau
President
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