
 
 

 
 

Exp. X2022002150 
Cultura 

 DECRET 
 

APROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
EXTRAORDINÀRIA PER I L’ENTITAT JOVE ORQUESTRA DE CASSÀ DE LA 

SELVA PER LA SEVA ACTIVITAT DE CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS DE 
L’ENTITAT  

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud de la JOVE ORQUESTRA DE CASSÀ DE LA SELVA  
(E2022006552, presentada per la senyora MONTSERRAT TORRENT CAMÓS, amb 
DNI 40300656X per al finançament de les activitats anuals de l’entitat esmentada, s’ha 
instruït l’expedient corresponent (X2022002150). 
 
La JOVE ORQUESTRA DE CASSÀ DE LA SELVA  és una agrupació de caire cultural.  
Els seus principals objectius son Fomentar el coneixement, el respecte i la sensibilitat 
de la música clàssica des d'una vessant pedagògica. Crear una major sensibilitat 
musical tant per als joves músics com per al púbic en general i Oferir la possibilitat que 
els joves amb coneixements musicals puguin participar en projectes de creació 
musical. 
 

El Ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en la sessió de data 25 de febrer de 

2021, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que l’Àrea de 

Cultura, atorgui una subvenció nominativa a l’entitat la JOVE ORQUESTRA DE 

CASSÀ DE LA SELVA . 

Vist l’interès cultural de la continuada activitat musical que porta a terme l’entitat de la 
JOVE ORQUESTRA DE CASSÀ DE LA SELVA  durant l’any 2022 per l’execució de la 
seva activitat anual i que aquest any de manera extraordinària celebra els 25 anys de 
la seva creació.  
 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva no hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor de la JOVE ORQUESTRA DE CASSÀ 
DE LA SELVA  per la celebració dels 25 anys de l’entitat i que s’ha formalitzat una 
nova partida de caràcter extraordinari.(300 3340 48001) Atès l’article 15 de 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , general de 
subvencions. 
 
Vist que la subvenció està consignada nominativament en el pressupost general de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per l’exercici 2022, amb la següent aplicació 
pressupostària:  
 
 



 
 

 
 

Org. Prog. Eco. Descripció Crèdit inicial 2022 

300 3340 48001 Subvenció extraordinària de 25è aniversari de 

la JOC 

2.382’50€ 

 
Vist que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de 
la despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent 
certificat d'existència de crèdit (2202211760). 
 
Vist l’informe de la tècnica de cultura de la justificació de la subvenció de any 2021, pel 

qual s’informa que la JOVE ORQUESTRA DE CASSÀ DE LA SELVA  se li va concedir 

i pagar, en forma de bestreta, una subvenció per import de 5.100€ per les seves 

activitats anuals.  

 
Atès que l’entitat sol·licitant ha justificat, a criteri d’aquesta coordinació, de manera 

correcta la subvenció concedida l’any 2021, requisit indispensable per poder accedir a 

qualsevol subvenció de l’any 2022.  

 

FONAMENTS DE DRET 
 
- Els articles 118 i els següents del decret 179/1995 del 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix la regulació 
per l’atorgament de subvencions. 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de LGS. 
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (LT). art. 8.1 f) i g). 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local (LBRL) art. 21.f). 
- Ateses les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, 
mitjançant decret d’alcaldia número 1292/2019 de data 21 de juny de 2019. 
 
Per tot això,  
 
ACORDO: 
 
PRIMER.- Avocar la competència de la Junta de Govern Local en matèria de 
sol·licitud de subvencions, atribuïda per Decret d’alcaldia núm. 1292, de 21 de juny de 
2019. 
 
SEGON.- Concedir la subvenció extraordinària a la JOVE ORQUESTRA DE CASSÀ 
DE LA SELVA, per al finançament del que es detalla a continuació: 
 

Núm. expedient Nom beneficiari NIF 

X2022002150 

 
Jove Orquestra de Cassà 
de la Selva G17652843 

Objecte de la subvenció Naturalesa 



 
 

 
 

Activitats relacionades amb el 25è aniversari de 
l’entitat 

Corrent 

Cost de l’objecte de la 
subvenció (en €) 

Import de la subvenció (en €) Percentatge de 
finançament 

2.382’50€ 2.382’50€ 100% 

 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa. per import de 2.382’50 euros 
amb càrrec a  l’aplicació pressupostària 300 3340 48001 del pressupost de 
2022 de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
QUART.- Reconèixer l’obligació per import de 2.382’50€ en concepte de 

subvenció directe nominativa en forma de  bestreta  del 100% de l’import. 

 
CINQUÈ.- Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció la 
concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
extraordinàriament a l’execució de les despeses presentades per la JOVE 
ORQUESTRA DE CASSÀ que consten en el pressupost de la sol·licitud i no 
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa que no sigui la de 
celebració del seu 25è aniversari. El període d’execució de l’actuació 
subvencionada abraça des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. 
 
SISÈ.- 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’organisme internacional. La suma de les subvencions compatibles amb la 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en cap cas no pot superar el cost total de 
l’activitat subvencionada. 
 
SETÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que la Jove Orquestra de 
Cassà , accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un 
mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
VUITÈ.- Justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini de 3 mesos a partir 

de l’acabament del període d’execució establert al punt quart d’aquest acord, la 

realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 2.382’50€, corresponent a l’import 

de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de l’Ajuntament de Cassà del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva, acompanyat de la documentació següent: 
a)Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 



 
 

 
 

identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, tal com estableix el punt 
novè d’aquest acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que l’Ajuntament de Cassà de la Selva les 
faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació 
sobre transparència. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa 
efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 30 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
NOVÈ. - Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en 
el termini de 3 mesos a partir de la notificació d’aquesta resolució. 
L’import de la bestreta serà del total de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb 
el que s’estableix en el punt sisè d’aquest acord. 
 
DESÈ. - Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en qualsevol 
acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència 
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes 
permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que 
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 
15 dies per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 



 
 

 
 

 
 
ONZÈ. - Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 
requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la l’Ajuntament de Cassà de la Selva, la 
Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Comunicar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva els ajuts obtinguts o demanats 
a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 
amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control;  
e) Incloure el logotip de la l’Ajuntament de Cassà de la Selva en la documentació i 
en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que 
s’ha efectuat amb la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 
aplicables. 
 
DOTZÈ. - Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
TRETZÈ. - Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la 
resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en 
compte per concedir la subvenció. 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i la 
normativa concordant. 
 
CATORZÈ. - Invalidesa, revocació i reintegrament. L’Ajuntament de Cassà de la 
Selva 
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari 
tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent 
en els supòsits següents: 
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
L’àrea de Cultura tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. 



 
 

 
 

 
QUINZÈ. - Verificació i control. L’Ajuntament de Cassà de la Selva té la facultat de 
verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, 
el qual té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al 
Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el que estableix 
l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La 
negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa obstrucció 
o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
SETZÈ. - Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva. 
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. 
 
DISSETÈ. - Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció 
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents: 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris. 
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 
g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
de l’exercici del seus càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 



 
 

 
 

caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DIVUITÈ.- Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord 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 Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, i la resta de normes que hi siguin aplicables. 
 
DINOVÈ. - Notificar aquesta resolució de subvenció a JOVE ORQUESTRA DE 
CASSÀ.  
 
VINTÈ. - Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció. 
 
 
SIGNAT I DATAT ELECTRÒNICAMENT  
 
 
 
 


		2022-12-29T14:10:30+0100
	Robert Mundet Anglada -  (SIG) - 29/12/2022 14:10:30 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde


		2022-12-29T14:11:06+0100
	#D#2022DECR002805 29/12/2022




