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Número:  1052
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 5 d’octubre de 2021
Hora: 10:12
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/7880

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Lluís Amat i Batalla
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort

Diputat
Diputat

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de
l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de
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setembre de 2021

2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les
seves atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local

Assistència i Cooperació als Municipis

3 Canvi percentatge finançament de la subvenció
per a inversions municipals en cementiris, any
2021, Ajuntament de Juià -  Assistència i
Cooperació als Municipis

2021/X020301/5523

4 Acceptació de les renúncies dels ajuntaments de
Garriguella i de Palau de Santa Eulàlia a les
subvencions concedides i anul·lació dels imports
autoritzats i disposats de la convocatòria per a
inversions municipals en cementiris, any 2019 -
Assistència i Cooperació als Municipis

2019/X020100/5099

Cooperació Cultural

5 Aprovació subvenció nominativa per al
finançament del Black Music Festival - Cooperació
Cultural

2021/X020200/6

6 Acceptar la renúncia de Josep Pérez González a la
subvenció per a la creació de públics per a la
cultura 2021 - Cooperació Cultural

2021/X020201/2625

7 Aprovació subvenció nominativa a l'Agrupació
Coral Comarques Gironines- Activitat i
funcionament - Cooperació Cultural

2021/X020200/59

Xarxa Viària

8 Aprovació conveni amb l'Ajuntament d'Ullà per a
l'execució d'obres tractament superficial asfàltic
al camí de can Junqué  - Xarxa Viària

2021/D030400/4745

9 Conveni entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Palol de Revardit per a l'execució
d'obres de tractament superficial asfàltic a
diversos camins - Xarxa Viària

2021/D030400/5550

10 Aprovar tenir per desistit a l'interessat de la
reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada - Xarxa Viària

2021/D040600/2899

11 Assabentament fermesa. Recurs abreujat núm.
227/2020 - Xarxa Viària

2021/D030300/7680
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12 Proposicions urgents

13 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia
21 de setembre de 2021

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 21 de
setembre de 2021, prèviament lliurada als assistents.

— Assistència i Cooperació als Municipis

3. Canvi percentatge finançament de la subvenció per a inversions municipals en
cementiris, any 2021, Ajuntament de Juià - Assistència i Cooperació als Municipis.
2021/X020301/5523

Vistes les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 16 de febrer de 2021, publicades
en aprovació definitiva al BOPG núm. 68, de 12 d’abril de 2021.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, de 30 de març de 2021, publicada al
BOPG núm. 66, de 8 d’abril de 2021.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 3 d’agost de 2021
va resoldre la concessió de subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2021,
concedint entre d’altres beneficiaris, a l’Ajuntament de Juià un ajut amb el següent detall:

Concepte Import a 
justificar

Subvenció
2021

% 
finançament

Arranjament coberta cementiri 27.891,96 € 14.054,15 € 50,39 %

Vista la petició presentada el 13 de setembre de 2021 per l’Ajuntament de Juià, de canvi de
percentatge de finançament de la subvenció concedida degut a que la licitació s’ha fet per un
preu inferior; concretament de 21.923,68 €.

La base reguladora 17ena de modificació de les subvencions estableix que si bé no és possible
sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, s’admetran modificacions no
substancials dels elements tinguts en compte en la concessió. La disminució de l’import a
justificar derivat de la rebaixa en el procediment de licitació no modifica els criteris de valoració
de les actuacions ni perjudica a la resta de beneficiaris ni de sol·licitants de la subvenció.
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D’acord amb els antecedents el Diputat delegat de Suport a Entitats Locals, proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Juià el canvi de percentatge de finançament de la
subvenció concedida per a inversions municipals en cementiris 2021, d’acord amb el següent
detall:

Concepte Import a 
justificar

Subvenció
2021

% 
finançament

Arranjament coberta cementiri 21.923,68 € 14.054,15 € 64,10 %

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Juià amb la indicació que el lliurament
de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de l’actuació
d’acord amb el determinen les bases reguladores:

Termini: Fins al 5 de setembre de 2022

Forma: compte justificatiu simplificat i fotografia del cartell, d’acord amb l’apartat 11è i 22è de
les Bases reguladores.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

4. Acceptació de les renúncies dels ajuntaments de Garriguella i de Palau de Santa
Eulàlia a les subvencions concedides i anul·lació dels imports autoritzats i disposats de
la convocatòria per a inversions municipals en cementiris, any 2019 - Assistència i
Cooperació als Municipis. 2019/X020100/5099

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del dia 15 d’octubre de 2019, va
resoldre parcialment la convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris,
any 2019.

El termini previst a les Bases reguladores per a justificar les subvencions finalitzava el 24 d’abril
de 2021 i per resolució del president de data 9 de març de 2021, es va prorrogar fins el 12
d’agost de 2021.

Finalitzat el termini concedit per a justificar les actuacions es van enviar els requeriments
d’esmena o de manca de justificació en els termes i dins dels terminis que preveuen les bases
reguladores, amb l’advertiment de modificació o revocació de la subvenció, respectivament. En
resposta als requeriments enviats, els següents ens locals interessats han presentat la renuncia
parcial o total a la subvenció concedida, d’acord amb el següent detall:

Ajunta
m ent

Exp.
/201

9
Concepte

Im port a
justifica

r

Subvenc
ió

concedi
da

Despeses
justificad

es

Subvenc
ió no

justifica
da

Data
renúnci

a

Motiu
renúncia
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Garrigu
ella

6478
Reformes diverses
al cementiri
municipal

37.863,6
1 €

34.077,2
5 €

22.945,10
€

13.426,6
6 €

07/09/20
21

El cost total de
la inversió
f inalment ha
sigut menor de
la prevista
inicialment.

Palau
de
Santa
Eulàlia

6661

Rehabilitació del
cementiri
municipal de Palau
de Santa Eulàlia,
fase 1

33.751,0
3 €

30.375,9
3 € 0,00 €

30.375,9
3 €

16/09/20
21

Endarreriment
de les obres i
no estan del tot
f inalitzades

D’acord amb aquests antecedents, el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

ACORD
PRIMER. Acceptar la renúncia parcial a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Garriguella,
pel concepte “Reformes diverses al cementiri municipal”, per un import de 13.426,66 €, dins la
convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2019 (Exp.
2019/6478).

SEGON. Acceptar la renúncia total a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Palau de Santa
Eulàlia, pel concepte “Rehabilitació del cementiris municipal de Palau de Santa Eulàlia, fase 1”,
per un import de 30.375,93 €, dins la convocatòria de subvencions per a inversions municipals en
cementiris, any 2019 (Exp. 2019/6661).

TERCER.  Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec al pressupost de l’any
2021 a favor de l’Ajuntament de Garriguella, número d’operació comptable 220210016226 per
import de 13.426,66 €.
QUART. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec al pressupost de l’any
2021 a favor de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, número d’operació comptable
220210016228 per import de 30.375,93 €.
CINQUÈ. Notificar el present acord als ens locals interessats.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

— Cooperació Cultural

5. Aprovació subvenció nominativa per al finançament del Black Music Festival -
Cooperació Cultural. 2021/X020200/6

Multi-Art Produccions, SL ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del  Black
Music Festival, que tindrà lloc a Girona, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2021/6).

El  Black Music Festival és un festival que va ser pioner a l’estat espanyol, en agrupar les
músiques d’arrels afro-americanes en un cicle temàtic, i que al llarg dels anys ha assolit un
prestigi i una consideració fora de dubtes. Tot i ser un festival nascut a Salt, des de fa uns anys
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la capitalitat de Girona juntament amb la incorporació d’altres espais i poblacions de les
comarques gironines com ara Fornells de la Selva, Bescanó i aquest any també Torroella de
Montgrí, el BMF és ja, indubtablement, un festival associat a la marca Girona en el sentit més
ampli del territori.

Sens dubte des de principis de març del 2020 les nostres vides s’han vist condicionades per la
pandèmia provocada per la COVID-19. Una situació excepcional i inimaginable que, més enllà
del drama sanitari que hem viscut, ha afectat de manera devastadora a tots els sectors i,
especialment al de la cultura.
Malgrat que aquest 2021 la incertesa i la provisionalitat encara és molt gran, la nostra voluntat
és la de realitzar una 20a edició el més normalitzada possible per contribuir així a dinamitzar el
sector en aquests moments tant complicats.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben els
festivals de música.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de Multi-Art Produccions, SL, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, 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.

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de Govern les
atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del vigent pressupost corporatiu,
d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció a Multi-Art Produccions, SL, per al finançament del  Black
Music Festival, l’any 2021, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2021/6 Multi-Art Produccions,
SL

B17704024 Black Music
Festival, que
tindrà lloc a
Girona.

Des del 15 de
novembre de 2020
fins al 15 de
novembre de 2021

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

214.311,58 € 214.311,58 € 38.000,00 € 17,73 % 214.311,58 €
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-VUIT MIL EUROS,
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47000 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 15 de novembre de 2020 fins al 15
de novembre de 2021.

S’acceptaran les factures emeses amb anterioritat al període d’execució, sempre i quan estiguin
directament relacionades amb l’objecte de la subvenció.

QUART. 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. La suma de les subvencions compatibles amb
la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Multi-Art Produccions, SL 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.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 38.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 17,73 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
Multi-Art Produccions, SL  ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 214.311,58 €
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de
subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació de Girona.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, el
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb identificació de
l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel foment de la
inclusió social i cultural.
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a
l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (web de la Diputació, apartat de documentació).
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h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com
exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria
de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut
ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament.
L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions
obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la designació de
l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor sotmès a la
Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la memòria d’actuació, així com
la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el mateix auditor.

L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes
justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de
comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en
l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament de la LLei 38/2008, de 17
de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses subvencionables fins
a un import màxim de 1.000,00 euros.

i) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

       - Nombre d’assistents
       - La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
       - La vostra activitat promou una cultura inclusiva? en cas afirmatiu, com.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En el cas
que el cost justificat sigui inferior al 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 en el punt
quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 2021. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi
estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:

 Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
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 En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)

 En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre
i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:

 Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

 La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà l’inici del
procediment de revocació de la subvenció concedida.

Tan bon punt  Multi-Art Produccions, SL  presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà
requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti
les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en
compte per a la concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o
anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la
subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que
ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre, s’apliquen
les regles següents:

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent ha
de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini
no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 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 seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha
de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
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DESÈ. Obligacions del beneficiari.
Multi-Art Produccions, S.L. 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 Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord
amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona 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 Diputació de Girona 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) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura.
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
j) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per qualsevol
acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquest
punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona 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.

Multi-Art Produccions, S.L. 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 la Diputació de Girona, 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, sense perjudici de les
sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es 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.

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
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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)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que

dirigeixen.
f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el

compliment dels drets dels usuaris.
g)  La bona fe.
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur 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 de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,

d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència).

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de 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.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment,
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació
de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General
de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de
Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament
i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La
informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.

QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que 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 la Diputació de
Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
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SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució es
preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a Multi-Art Produccions, SL.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

6. Acceptar la renúncia de Josep Pérez González a la subvenció per a la creació de
públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2625

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat
2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a Josep Pérez González
per a la producció “Edifici buit amb platja al fons” (exp. 2021/2625).

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPO ST SO L·LICITA

PUNTUA

CIÓ
SUBVENCI

Ó  FINAL

2625
Josep Pérez

González ***2547**

Producció
“Edifici buit
amb plat ja al

fons” 8.900,00 € 3.000,00 € 10,5 1.090,00 €

Amb data 6 de setembre de 2021, Josep Pérez González, amb NIF ***2547**, ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.090,00 € concedida per la Junta de
Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Josep Pérez González, amb NIF
***2547**, a la subvenció de 1.090,00 € concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de
2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2021/307), i procedir a
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL NORANTA euros (1.090,00 €),
corresponent a la subvenció atorgada a Josep Pérez González, i retornar-la a l’aplicació d’origen
300/3340/47029 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.
TERCER. Notificar aquest acord a Josep Pérez González.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

7. Aprovació subvenció nominativa a l'Agrupació Coral Comarques Gironines-
Activitat i funcionament - Cooperació Cultural. 2021/X020200/59

L’Agrupació Coral de les comarques de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de la programació de l’activitat ordinària i funcionament de l’Agrupació Coral de
les comarques de Girona 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/59).

L’Agrupació Coral de les comarques gironines, és l’encarregada de preparar, coordinar i
gestionar el programa d’activitats pròpies i col·lectives de prop d’un centenar de cors de la
demarcació de Girona, com ara, temporada de concerts, mostres especialitzades, intercanvis,
formació amb seminaris de tècnica vocal...i altres.

L’interès de l’activitat i funcionament forma part de la missió i/o objectiu fonamental que des de
la seva creació té l’Agrupació Coral, aportant serveis musicals i d’assessorament organitzatiu,
impulsar a l’entorn del cant coral una activitat social que engloba 3.500 cantaires i que té un
impacte directa de prop de 10.000 persones.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben les
activitats de promoció de la música.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de l’Agrupació Coral de les comarques de Girona, de conformitat amb allò que preveu
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 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.

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de Govern les
atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del vigent pressupost corporatiu,
d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Agrupació Coral de les Comarques de Girona, per al
finançament de la programació de l’activitat ordinària i funcionament de l’agrupació Coral de les
Comarques de Girona, que tindrà lloc a les comarques gironines, l’any 2021, que es detalla a
continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
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l’activitat

2021/59 Agrupació Coral de les
comarques de Girona

G17773995 Programació de
l ’ a c t i v i t a t
ordinària i
funcionament de
l ’ A g r u p a c i ó
Coral de les
Comarques de
Girona 

Des de l’1 de
gener fins al 15
de novembre  de
2021. 

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

43.600,00 43.600,00 40.000,00 91,74% 43.600,00

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA MIL EUROS,
(40.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48118 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 15 de novembre
de 2021.

QUART. 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. La suma de les subvencions compatibles amb
la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Agrupació Coral de les comarques de Girona 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.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 40.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 91,74 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Agrupació Coral de les comarques de Girona ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 43.600,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació..
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;



15

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, el
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb identificació de
l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a
l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (document normalitzat de la Diputació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com
exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria
de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut
ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament.
L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions
obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la designació de
l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor sotmès a la
Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la memòria d’actuació, així com
la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el mateix auditor.

L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes
justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de
comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en
l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament de la LLei 38/2008, de 17
de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses subvencionables fins
a un import màxim de 1.000,00 euros.

h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

       - Nombre d’assistents.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En el cas
que el cost justificat sigui inferior al 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 en el punt
quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de novembre de 2021. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi
estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.
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Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:

 Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.

 En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)

 En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre
i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:

 Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

 La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà l’inici del
procediment de revocació de la subvenció concedida.

Tan bon punt l’Agrupació Coral de les Comarques de Girona, presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò
establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències
que es determinen al punt següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en
compte per a la concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o
anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la
subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que
ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre, s’apliquen
les regles següents:

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent ha
de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini
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no superior a 15 dies, amb expressa advertència de 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 seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha
de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Agrupació Coral de les comarques de Girona, 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 Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord
amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona 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 Diputació de Girona 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) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per qualsevol
acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquest
punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona 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.

L’Agrupació Coral de les comarques de Girona, 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 la Diputació de Girona, 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, sense
perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
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Tampoc es 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.

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 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)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que

dirigeixen.
f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el

compliment dels drets dels usuaris.
g)  La bona fe.
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur 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 de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,

d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència).

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de 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.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment,
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació
de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General
de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de
Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament
i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La
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informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.

QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que 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 la Diputació de
Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució es
preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Agrupació Coral de les comarques de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

— Xarxa Viària

8. Aprovació conveni amb l'Ajuntament d'Ullà per a l'execució d'obres tractament
superficial asfàltic al camí de can Junqué - Xarxa Viària. 2021/D030400/4745

L’Ajuntament d’Ullà ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a l’execució
d’obres de tractament superficial asfàltic al camí de can Junqué.

El camí de can Junqué del municipi d’Ullà necessita treballs de reparació o renovació del seu
acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la
inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial.

La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, especialment els més
petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, sense detriment de la tasca
principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a
treballs d’aquesta naturalesa.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les dades
necessàries.

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 6 de setembre de 2021, ha
emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Ullà per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic al camí de can
Junqué.

Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’acord següent:
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Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament d’Ullà per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic al camí de can
Junqué:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la
Junta de Govern de ---------------------------------.
Ajuntament d’Ullà, representat pel seu alcalde president, Josep López i Ruiz, assistit pel
secretari de la corporació, David Izquierdo Sánchez, en virtut de les facultats conferides per
acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2021.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1r.  El camí de can Junqué del municipi d’Ullà necessita treballs de reparació o renovació del

seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud
com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial.

2n.  La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, especialment
els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, sense detriment de
la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar
puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

3r.  Els treballs a realitzar en aquest camí s’han avaluat principalment en les unitats següents:
a) Doble tractament superficial: 1.105 m2

b) Acabat en negre: 1.105 m2
4t.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de

subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 2.419,95 euros.
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents

PACTES
1r.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Ullà realitzaran les obres de tractament

superficial asfàltic al camí de can Junqué:
 A càrrec de la Diputació de Girona:

a) Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament d’Ullà:
-  Aportació dels materials esmentats en l’antecedent 4t en la quantitat que resulti de la

liquidació corresponent un cop acabes les obres mitjançant el seu pagament a la
Diputació de Girona.

-  Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de les actuacions per carregar les gravetes
i disposició d’un element de càrrega (retro o similar).

 El camí s’haurà de condicionar amb aquestes actuacions:
 Eliminació de les herbes i capa de terra vegetal
 Rasanteig de camí (pendent transversal cap a la cuneta) amb aportació de tot-ú

artificial o reciclat de formigó (15 cm de guix), regat i posterior compactació al 98
% del próctor modificat.

 Escombrat de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del tractament superficial.
Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.

2n.  L’import de l’aportació econòmica es determinarà en base als amidaments i als materials
efectivament utilitzats en les obres i als preus per metre quadrat de subministrament de la
Diputació de Girona.

 Un cop finalitzades les obres la Diputació determinarà l’import de l’aportació econòmica i
aprovarà per resolució de Presidència l’import de la liquidació que serà notificada a
l’Ajuntament.
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L’Ajuntament haurà de fer efectiu l’import de la liquidació en els terminis establerts per
l’article 62 de la Llei general tributària. En cas d’impagament en el període voluntari se
seguirà la via de constrenyiment.

3r.  La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària que
consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l’enginyer tècnic
Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves tasques de
conservació de carreteres.

4t.  Els danys i perjudicis que es puguin produir a tercers derivats de les obres executades
seran íntegrament assumits per l’Ajuntament.

5è. La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el pacte 1r i
no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.”

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i per a
tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu desenvolupament.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament d’Ullà i a Intervenció d’aquesta Diputació pel
seu coneixement i efectes procedents.
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

9. Conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palol de Revardit per a
l'execució d'obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins - Xarxa Viària.
2021/D030400/5550

L’Ajuntament de Palol de Revardit ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals.

Diversos camins del municipi de Palol de Revardit necessiten treballs de reparació o renovació
del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com
per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament
superficial.

La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, especialment els més
petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, sense detriment de la tasca
principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a
treballs d’aquesta naturalesa.
El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les dades
necessàries.
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 6 de setembre de 2021, ha
emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Palol de Revardit per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a
diversos camins municipals.
Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció de
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l’acord següent:
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Palol de Revardit per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a
diversos camins municipals:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la
Junta de Govern de ---------------------------------.
Ajuntament de Palol de Revardit, representat pel seu alcalde president, Jordi Xargay i Congost,
assistit pel secretari de la corporació, Javier Santos García, en virtut de les facultats conferides
per acord de 2 d’agost de 2021.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1r.  Diversos camins del municipi de Palol de Revardit necessiten treballs de reparació o

renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la
seva magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament
superficial.

2n.  La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, especialment
els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, sense detriment de
la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar
puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

3r.  Els treballs a realitzar en aquests camins s’han avaluat principalment en les unitats
següents:

a) Triple tractament superficial:
 Tram recta can Comes: 1.443 m2

 Camí de la Banyeta: 2.160 m2

 Camí de Ravós del Terri: 1.015 m2
b) Acabat en negre:
 Tram recta can Comes: 1.443 m2

 Camí de la Banyeta: 2.160 m2

 Camí de Ravós del Terri: 1.015 m2
4t.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de

subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 10.206,78 euros.
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents

PACTES
1r.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Palol de Revardit realitzaran les obres de

tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals amb la participació següent:
 A càrrec de la Diputació de Girona:

a) Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament de Palol de Revardit:
-  Aportació dels materials esmentats en l’antecedent 4t en la quantitat que resulti de la

liquidació corresponent un cop acabes les obres mitjançant el seu pagament a la
Diputació de Girona.

-  Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de les actuacions per carregar les gravetes
i disposició d’un element de càrrega (retro o similar).

-  Eliminació de mota vegetal en el voral i restitució de cunetes per facilitar l’evacuació
de l’aigua.

-  En el tram de la recta de can Comes cal eliminar les herbes de les esquerdes del
paviment.

 Escombrat de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del tractament superficial.
Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
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2n.  L’import de l’aportació econòmica es determinarà en base als amidaments i als materials
efectivament utilitzats en les obres i als preus per metre quadrat de subministrament de la
Diputació de Girona.
Un cop finalitzades les obres la Diputació determinarà l’import de l’aportació econòmica i
aprovarà per resolució de Presidència l’import de la liquidació que serà notificada a
l’Ajuntament.
L’Ajuntament haurà de fer efectiu l’import de la liquidació en els terminis establerts per
l’article 62 de la Llei general tributària. En cas d’impagament en el període voluntari se
seguirà la via de constrenyiment.

3r.  La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària que
consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l’enginyer tècnic
Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves tasques de
conservació de carreteres.

4t.  Els danys i perjudicis que es puguin produir a tercers derivats de les obres executades
seran íntegrament assumits per l’Ajuntament.

5è. La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el pacte 1r i
no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.”

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i per a
tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu desenvolupament.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Palol de Revardit i a Intervenció d’aquesta
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.

Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

10. Aprovar tenir per desistit a l'interessat de la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada - Xarxa Viària. 2021/D040600/2899

Mitjançant resolució de presidència de data 19/03/21 es va requerir al senyor Isaac Fontao
Méndez perquè esmenés la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en data 3/03/21
i aportés la documentació exigida pels articles 66 i 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques.

La resolució requerint l’esmena de la reclamació s’ha intentat notificar electrònicament,
posant-se a disposició de l’interessat en data 26/03/21, constant com a rebutjada el dia 6/04/21.
Complementàriament s’ha intentat notificar en paper en dues ocasions (el 19/04/21 i el 20/04/21,
així com també el 03/06/21 i el 04/06/21), sense  èxit.

D’acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l’intent de notificació de la resolució
esmentada resulta degudament practicat.
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Atès que l’interessat no ha complimentat el requeriment tramès, ni ha efectuat cap tipus de
comunicació de cap tipus, d’acord amb l’art. 68 de la Llei 39/15 procedeix tenir-lo per desistit de
la reclamació.

De conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, si l’interessat no subsana o acompanya els documents
preceptius se’l tindrà per desistit de la seva petició prèvia resolució que haurà de ser dictada en
els termes previstos en l’article 21 de l’esmentada Llei; i de conformitat amb tot l’anterior, el
Diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

Primer. Tenir per desistit al senyor Isaac Fontao Méndez de la reclamació  efectuada en data
03/03/2021 (núm. Reg. Gen. E-2021-6583) per accident a la Ctra. GIV-6641.

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

11. Assabentament fermesa. Recurs abreujat núm. 227/2020. Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 227/2020 - Xarxa Viària. 2021/D030300/7680

Proposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local. Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 108/2021 de 28
d’abril. Recurs abreujat núm. 227/2020. Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona
(exp. Firmadoc núm. 2021/7680)

Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic d'aquesta
Diputació, de 17 de setembre de 2021, que diu:

“En data 14 de setembre de 2021 se'ns ha notificat el decret de 13 de setembre de 2021, que
declara la fermesa de la sentència núm. 108/2021 de 28 d’abril, que ha desestimat el recurs
abreujat núm. 227/2020, interposat per Marta Artiga Sevillano contra la resolució de la Junta de
Govern de la Diputació de Girona 30 de juny de 2020 que va desestimar, en via administrativa, la
seva reclamació de responsabilitat patrimonial de la Diputació pels danys materials derivats de la
caiguda d’un arbre sobre el vehicle matricula **** a la carretera GIV-5351, el 21 de desembre
de 2019.

La sentència del JCA núm. 2 de Girona imposa l’obligació de la part demandant al pagament de
les costes processals del recurs abreujat núm. 227/2020.

Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la Junta de
Govern d'aquesta Diputació.”.

El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que quedi ASSABENTADA de la fermesa de
la sentència núm. 108/2021 de 28 d’abril del Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de
Girona”.
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Els membres de la Junta de Govern en queden assabentats, amb la rectificació,
proposada pel diputat Sr. Xargay, en el sentit que la referència a la carretera GI-V-5351
que es fa en l’informe, hauria de ser a la carretera GI-V-5331.

12. Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i
adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb el
que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passen a tractar els assumptes
següents:

— Assistència i Cooperació als Municipis

12.1. Canvi destí de despeses corrents a inversions del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2021 de diversos ajuntaments

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 4 de maig de 2021 va
resoldre la concessió de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2021 als següents ajuntaments, entre d’altres:

Sant Joan de
Mollet

2021/637 Subvenció concedida Import €

Despeses
corrents

1. Enllumenat públic . 2. Neteja viària.3.
Recollida escombraries

14.000,00

Inversions Renovació integral camí reial 20.633,25

Total 34.633,25

Sant Martí de
Llémena

2021/643 Subvenció concedida Import €

Inversions Canalització de les aigües pluvials del
sector nord del Veïnat de Velers de Llorà

42.672,55

Total 42.672,55

Ger 2021/467 Subvenció concedida Import €

Despeses
corrents

Enllumenat públic 10.138,70

Inversions Mirador de Ger: condicionament zona dels
dipòsits

30.000,00

Total 40.138,70
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Aquests ajuntaments han sol·licitat un canvi de destí de la subvenció concedida dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural 2021 entre les diferents línies de despeses corrents i d’inversió
i que impliquen una redistribució del crèdit entre les corresponents aplicacions pressupostàries
amb el següent detall:

Ajuntament Despeses corrents Despeses d'Inversió

400/9420/46201 400/9420/76201

Sant Joan de Mollet -14.000,00 14.000,00

Sant Martí de Llémena 11.454,55 -11.454,55

Ger -10.138,70 10.138,70

Total -12.684,15 12.684,15

D’acord amb les Bases generals del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2021,
amb la Instrucció de control intern de la Diputació de Girona i amb la Base 13a de les Bases
d’execució del Pressupost de 2021 el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a
la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar als ajuntaments relacionats el canvi de destí de la subvenció que tenen
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2021.

Sant Joan de Mollet
2021/637 Subvenció concedida Import € Subvenció canvi Import € Diferènci

a
d.corrent

Diferència
inversions

Despeses
corrents

1. Enllumenat públic .
2. Neteja viària.3.
Recollida escombraries

14.000,00

Inversions Renovació integral
camí reial

20.633,25 Renovació integral
camí reial

34.633,25

TOTAL 34.633,25 34.633,25 -14.000,00 14.000,00

Sant Martí de Llémena

2021/643 Subvenció concedida Import € Subvenció canvi Import € Diferènci
a

d.corrent

Diferència
inversions

Despeses
corrents

Manteniment i
reparació vies
públiques

11.454,55

Inversions Canalització de les
aigües pluvials del
sector nord del Veïnat
de Velers de Llorà

42.672,55 Canalització de les
aigües pluvials del
sector nord del Veïnat
de Velers de Llorà

31.218,00

T otal 42.672,55 42.672,55 11.454,55 -11.454,55
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Ger

2021/467 Subvenció concedida Import € Subvenció canvi Import € Diferènci
a

d.corrent

Diferència
inversions

Despeses
corrents

Enllumenat públic 10.138,70

Inversions Mirador de Ger:
condicionament zona
dels dipòsits

30.000,00

Inversions Protecció Torrent de
lesValls

40.138,70

T otal 40.138,70 40.138,70 -10.138,70 10.138,70

SEGON. Autoritzar la modificació de la despesa, d’acord amb les Bases. d’execució del
pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2021; modificar la redistribució dels crèdits
entre les aplicacions pressupostàries aprovades a la convocatòria del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural any 2021 i autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i d’imports següents:

PARTIDA ALTA BAIXA

220/9420/46201 Despeses  corrents -12.684,15

220/9420/76201 Despeses d’inversió 12.684,15

TERCER. Aprovar el pagament en concepte de bestreta de les subvencions per despeses
d’inversions i transferències de capital aprovat per la Junta de Govern del dia 21 de setembre
de 2021, amb els nous imports resultants dels canvis.

AJUNTAMENT Subv.
Inicial

1a bestreta
2021

2a bestreta
2021

Subv.
Final

1a
bestreta

2021

2a bestreta
2021

diferència

Sant Joan de
Mol let

20.633,25 3.477,07 17.156,18 34.633,25 3.477,07 31.156,18 14.000,00

Sant Martí de
Llémena

42.672,55 7.191,09 35.481,46 31.218,00 7.191,09 24.026,91 -11.454,55

Ger 30.000,00 5.055,53 24.944,47 40.138,70 5.055,53 35.083,17 10.138,70

12.684,15

QUART. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG.

CINQUÈ La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021.

SISÈ. Notificar la present resolució als ajuntaments amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de les condicions
establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 i a la seva



28

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del
termini que finalitza;

 Despeses d’inversió   30 setembre 2022
 Despeses corrents   31 octubre 2021

”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

12.2. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Agullana dins e l Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A l’Ajuntament de Agullana se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació
Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/745 Inversions Arranjament carrer Colom
entre C. Alberta i GI-504

49.897,67 43.612,65

Total 43.612,65

Vista la petició de l’Ajuntament de Agullana de canvi de destí de la subvenció concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Agullana el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/745, pel
concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Arranjament carrer
Colom entre C. Alberta
i GI-504

49.897,67 43.612,65

Arranjaments dels vials
d'accés al Restaurant La
Pinyareda, i a les cases de
Turisme Rural Can Palau i El
Suro".

75.801,76 36.093,28

Senderisme - Ruta ciclada
des d'Agullana a Morellàs"

16.940,00 7.519,37
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TOTAL 43.612,65 43.612,65

SEGON. Obligació de difusió i publicitat.

Per a subvencions inferiors a 25.000 € serà suficient l’acreditació de la difusió de la subvenció
mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler 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, caldrà col·locar en la
zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom de l'actuació i el logotip i el
nom de la Diputació de Girona. A la tramesa del compte justificatiu s'haurà d'adjuntar una
fotografia del cartell col·locat.

TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de les condicions
establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva
justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del
termini prorrogat fins el dia 30 de novembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

— Medi Ambient

12.3. Aprovació redistribució de l'import de la convocatòria de subvencions de la
campanya Del Mar als Cims 2019-21

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió del dia 22 de gener de 2019, les bases de la
campanya “Del Mar als cims” programa d’educació ambiental dirigit a les escoles gironines. El seu
objectiu és divulgar i donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics del territori
gironí entre la població escolar de les nostres comarques mitjançant les activitats educatives i de
formació que, promogudes i subvencionades per la Diputació de Girona, s’efectuïn als diferents
equipaments i entitats d’educació ambiental participants a la campanya.

Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 60 de data 26 de març de 2019, es va
publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments d’educació ambiental per a
la campanya “Del Mar als Cims” per als cursos escolars 2019-20 i 2020-21.

La Junta de Govern de data 3 de setembre de 2019 va resoldre la campanya, i va designar els
equipaments que realitzaran les activitats educatives durant els cursos 2019-20 i 2020-21.

Un cop rebudes totes les justificacions, es constata que no es pot fer el pagament a a Can Quintana
Museu de la Mediterrània perquè no hi ha prou import a l’aplicació pressupostària 500/1700/46280.

L’òrgan competent per modificar la convocatòria és la Junta de Govern d’acord amb les bases.



30

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

D'acord amb els antecedents i de conformitat amb l’informe tècnic, el diputat de Medi Ambient
proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de la campanya Del Mar als Cims
2019-21, d’import total 175.000,00 euros, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en
€)

Diferència

500/1700/48100 exercici 2019 7.550,00 7.550,00 0,00
500/1700/46769 exercici 2019 4.900,00 4.900,00 0,00
500/1700/46224 exercici 2019 250,00 250,00 0,00
500/1700/46280 exercici 2019 6.900,00 6.900,00 0,00
500/1700/47002 exercici 2019 5.400,00 5.400,00 0,00
500/1700/48100 exercici 2020 51.200,00 51.200,00 0,00
500/1700/46769 exercici 2020 9.600,00 9.600,00 0,00
500/1700/46224 exercici 2020 4.800,00 4.800,00 0,00
500/1700/46280 exercici 2020 3.200,00 3.200,00 0,00
500/1700/47002 exercici 2020 11.200,00 11.200,00 0,00
500/1700/48100 exercici 2021 44.800,00 44.800,00 0,00
500/1700/46769 exercici 2021 8.400,00 8.400,00 0,00
500/1700/46224 exercici 2021 4.200,00 1.200,00 -3.000,00
500/1700/46280 exercici 2021 2.800,00 5.800,00 3.000,00
500/1700/47002 exercici 2021 9.800,00 9.800,00 0,00
Total 175.000,00 € 175.000,00 € 0,00

SEGON. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria:

Aplicació pressupostària Diferència
500/1700/48100 exercici 2019 0,00
500/1700/46769 exercici 2019 0,00
500/1700/46224 exercici 2019 0,00
500/1700/46280 exercici 2019 0,00
500/1700/47002 exercici 2019 0,00
500/1700/48100 exercici 2020 0,00
500/1700/46769 exercici 2020 0,00
500/1700/46224 exercici 2020 0,00
500/1700/46280 exercici 2020 0,00
500/1700/47002 exercici 2020 0,00
500/1700/48100 exercici 2021 0,00
500/1700/46769 exercici 2021 0,00
500/1700/46224 exercici 2021 -3.000,00
500/1700/46280 exercici 2021 3.000,00
500/1700/47002 exercici 2021 0,00
Total 0,00

TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne menció expressa al BOPG.

QUART. Facultar el president de la Corporació per a la signatura dels documents necessaris per al
desplegament d’aquest acord.

CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

— Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

12.4. Subvencionar finançament despeses ordinàries per fer front efectes de la
Covid-19

La Fundació Privada Fira de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
de les despeses ordinàries de funcionament de la Fundació i s’ha instruït l’expedient 2021/7425.

La Fundació Privada Fira de Girona enfoca totes les seves actuacions cap al teixit empresarial i
d’emprenedoria gironí i dona impuls al teixit productiu per afavorir-ne la internacionalització
mitjançant la possibilitat d’obertura a nous mercats.
La Diputació de Girona, conjuntament amb l’Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Girona i la Generalitat de Catalunya, són membres fundadors d’aquesta
institució firal.
La Fundació sol·licita una subvenció nominativa per fer front a les despeses de funcionament de
la Fira per compensar la davallada d'ingressos associada a l'establiment de l'estat d'alarma i als
efectes de la Covid-19. Aquesta situació excepcional ha provocat l’aturada total de l’activitat de
la Fundació i ha afectat el calendari dels exercicis 2020 i 2021, ocasionant l'anul·lació
d'esdeveniments i la pèrdua dels ingressos corresponents. Amb l'objectiu de minimitzar l'impacte
negatiu d'aquesta aturada en el compte de resultats, Fira de Girona es va acollir a un ERTO.
Sol·licita una bestreta del 60% d’aquesta aportació extraordinària per impulsar el creixement de
la tresoreria.

L’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 15a de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona estableixen que les subvencions
que estiguin previstes nominativament en els pressupostos generals es poden concedir de
manera directa, 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.

El centre gestor va proposar una modificació del pressupost de la Diputació per incloure aquesta
subvenció extraordinària. El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc
el dia 20 de juliol de 2021, va aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE
7/2021 del pressupost de la Diputació de Girona, que inclou la subvenció extraordinària a la Fira
de Girona, el qual ha estat exposat al públic mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 142 del dia 27 de juliol de 2021, en compliment dels articles 177.2 i
169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

Vist que durant el termini d’exposició pública no s’ha formulat cap reclamació o
al·legació, l’acord d’aprovació inicial esmentat ha quedat elevat a definitiu, de
conformitat amb el que estableix l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, i de l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona.
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Vist que fruit d’aquesta modificació, en el pressupost general de la Diputació de Girona per a
l’exercici 2021 hi consta una subvenció nominativa a favor de la Fundació Privada Fira de
Girona.

Vist l’informe favorable de la cap del Centre Gestor de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, el vicepresident primer de la Diputació proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:

Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
N ú m .

expedient
Nom del beneficiari CIF/NIF

2021/7425 Fundació Privada Fira de Girona G17543083

Objecte  de la subvenció Naturalesa

Finançament de les despeses ordinàries de funcionament Corrent

Cost de l’objecte  de la subvenció Import de la subvenció % de finançament

263.500,00€ 76.500,00 € 29,032%

D e s p e s e s
subvencionables

Despeses no subvencionables Bestreta %
p a g a m e n t
bestreta

Les incloses en el
pressupost presentat
en la sol·licitud.

No Sí 60%

Termini execució Publicitat T e r m i n i
justificació

Compa tible
a l t r e s
subvencions

15 de novembre 2021 En els materials de difusió de les activitats
de la fira hi haurà de constar el logotip de
la Diputació de Girona, així com també a la
pàgina web.

30 de
nove mbr e
de 2021

Sí

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 76.500,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
250.4300.48111 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
Aquesta aportació té caràcter singular i està destinada al finançament de les despeses ordinàries
de funcionament de la Fundació Privada Fira de Girona de l’exercici 2021.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini d’execució, encara
que no hagin estat efectivament pagades abans d'acabar el període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 15 de
novembre de 2021.

Quart. Compatibilitat
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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, nacional, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la
de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció
La Fundació Privada Fira de Girona disposarà del termini d’un mes, a comptar de la
notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar fins al 30 de novembre de 2021 la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per l’import de 76.500,00 €, 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 la Diputació de la documentació següent:

 El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
2. 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.
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la identificació
de l’import i la procedència.
4. Documentació acreditativa del suport de la Diputació de Girona en les diferents activitats de
la Fira, tal com recull el punt vuitè.
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració de
l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (model disponible a l’apartat «Documentació» del
web www.ddgi.cat).
b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com a
exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de l’Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant un examen independent, que el beneficiari de
l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el
pagament. L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i
les conclusions obtingudes.
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la designació de
l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes anuals a un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, serà aquest mateix auditor qui
revisarà la memòria d’actuació i el compte justificatiu.
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de
subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix l’Ordre EHA/1434/2007, de 17
de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels
treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que
preveu l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses subvencionables fins
a un import màxim de 1.000 €.
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes per la
legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el beneficiari ha de

http://www.ddgi.cat
http://www.ddgi.cat
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justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents proveïdors, prèviament a la
contractació del compromís, excepte que per les característiques especials de l’objecte del
contracte no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que el realitzin, prestin o
subministrin, o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció.
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 en el punt
quart (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 per tal 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
33 de l’Ordenança general de subvencions.

Setè. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’un mes a
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la subvenció.
La quantia de la bestreta serà del 60% (45.900,00 €) de l’import total de la subvenció, de
76.500,00€. El pagament es farà sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia.
Quan el beneficiari hagi presentat per via telemàtica a través de l’aplicació de subvencions de la
Diputació de Girona la justificació econòmica, es farà efectiva la quantitat restant, de
conformitat amb el que estableix el punt sisè d’aquest acord.
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant una transferència bancària.

Vuitè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o actuació que desenvolupi.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que per aplicació del
règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran
les regles següents:
 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 l’advertència expressa que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
 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 l’incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.

Novè. 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 la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions
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de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans
competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona 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) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

Desè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en 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 la Diputació de Girona i la normativa concordant.
Onzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment 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.

El Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 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 de la Diputació.

Dotzè. Verificació i control
La Diputació de Girona 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 estableix el 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 la
Diputació de Girona, 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 mateixa Llei,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

Tretzè. 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 la Diputació de Girona.
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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.

Catorzè. 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, entre els quals hi ha 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 dirigeixen.
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 dels seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li 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.

Quinzè. 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 la
Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.

Setzè. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Fira de Girona.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

— Xarxa Viària
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12.5. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per Xavier Rubau
Trayter, en nom de E.L.M.

Per resolució de la Presidència de 17 d’agost de 2020, es va incoar l’expedient de responsabilitat
patrimonial núm. 2020/7491, derivat de la reclamació presentada per Xavier Rubau Trayter, en
nom de ELM, i es va designar l’instructor i el secretari de l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 6 de setembre de 2021
es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu:

“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge referenciat,
instat per l’advocat Xavier Rubau Trayter, en nom i representació del senyor ELM

I. ANTECEDENTS

1. L’advocat Xavier Rubau Trayter presenta reclamació en nom del senyor ELM (RGE
E-2020-19249, 28/07/20) amb la que sol·licita una indemnització econòmica de 2.104,95 euros
per danys soferts en el vehicle amb matrícula ****, en accident de trànsit ocorregut el dia 26 de
gener de 2020 a causa de la topada amb una pedra a la carretera GI-551.

2. En data 17 d’agost de 2020 s’admet a tràmit la reclamació efectuada, s’incoa expedient de
responsabilitat patrimonial i es nomena instructor de l’expedient.

3. Per provisió, de data 8 d’octubre de 2020, es va obrir un període de prova, es va admetre la
prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar informe del Servei de
Xarxa Viària.

4. Per decret de 22 de març de 2021, es nomena nou instructor de l’expedient.

5. Per provisió, de data 16 de juliol de 2021, es dóna per finalitzada la instrucció de l’expedient,
s’incorpora a l’expedient l’informe del Servei de Xarxa Viària, emès en data 16 de juliol de 2021,
i es posa de manifest l’expedient per tal de formular al·legacions que, a data d’avui, no s’han
presentat.

II. FONAMENTS JURÍDICS

El senyor ELM reclama ser indemnitzat pels danys soferts, el dia 26 de gener de 2020, pel
vehicle matrícula ****, a la carretera GI-551, de Sant Hilari Sacalm a Santa Coloma de Farners.

La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la presència d’una pedra al mig
de la calçada de la carretera.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de la
Constitució Espanyola que estableix que “els particulars, en els termes establerts per la llei,
tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i
drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament
dels serveis públics”; així mateix, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
estableix en el seu article 32.1 en els mateixos termes que “els particulars tenen dret a ser
indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en
qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal
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o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular
tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.” Així mateix, l’article 34 del mateix text
legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul i exclou els danys que es derivin de fets
o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements de
la ciència o de la tècnica existents en el moment de la seva producció.

El procediment a seguir per efectuar aquesta reclamació és el previst a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració així com de la
doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta responsabilitat patrimonial de
l’administració és requisit necessari que hi concorrin els elements següents: a) un fet imputable a
l’administració, essent suficient acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat
quina titularitat correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El
perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació
amb una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet que
s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a causa aliena a
l’organització i diferent del cas fortuït.

D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de l’administració
s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats i, en conseqüència, queda provada la relació
de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys soferts.

En relació amb el fet imputable a l’administració, en aquest supòsit s’aporta atestat dels Mossos
d’Esquadra número 000280/20/ARTGIRONA que acredita que el vehicle amb matrícula ****
circulava per la carretera GI-551, el diumenge dia 21 de gener de 2020, i que al punt quilomètric
13,5 cap a les 08.34 h va patir un accident com a conseqüència de l’existència d’una pedra al
mig de la calçada.

En l’atestat esmentat es constata que la carretera es troba relliscosa.

Pel que fa als danys al·legats, aquests s’extreuen de l’atestat efectuat pels Mossos d’Esquadra,
situats en el lateral dret de la part davantera del vehicle.

L’interessat aporta informe tècnic valorant els danys, i amb el que es posa de manifest que en el
moment del sinistre, l’estat de la carrosseria és bo, i el de la pintura, els pneumàtics i els interiors,
regular.

El fet que s'imputa a la Diputació de Girona com a causant de l’accident és l’existència d’una
pedra al mig de la calçada.

Pels motius que seguidament es descriuen, d’acord amb la instrucció de l’expedient i l’informe
del Servei de Xarxa Viària que consta a l’expedient, no es considera que hi hagi relació de
causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats:

En primer lloc, perquè l’informe del servei afectat acredita que s’havia portat a terme un acurat
manteniment i que per tant es trobava en bon estat de conservació general; així com que es
duien a terme les tasques de vigilància adequades al tipus de carretera, això és, una carretera
local, amb una periodicitat setmanal.
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D’acord amb l’esmentat informe, veiem com s’efectua un estudi, seguiment i actuacions
constants en relació als riscos que comporten els talussos existents a les carreteres titularitat de
la Diputació de Girona. Havent-se estudiat l’any 2015 l’estabilitat dels talussos existents en el
tram comprès en els punts kilomètrics 13+448 a 13+509 de la carretera GI-551, i determinant-se
de risc baix.

En segon lloc, perquè la via, segons informe del Servei de Xarxa Viària, malgrat que la velocitat
genèrica segons el Codi de Circulació és de 90 km/h, atesa la seva marcada sinuositat, per
mantenir una conducció segura, necessàriament ha de ser inferior tal i com s’adverteix
mitjançant la senyalització vertical de velocitat aconsellable de 60km/h, d’advertiment de corbes
perilloses, i advertiment d’altres perills a la via. Concretament, com indica l’informe del servei
afectat, en el sentit en què circulava el vehicle sinistrat, al punt kilomètric 19 existeix un senyal
P14b de corba perillosa a l’esquerra, un senyal de velocitat màxima aconsellable de 60km/h i un
senyal on s’estableix una longitud del tram de 4 km (S7 i S810).

En tercer lloc, perquè l’accident reclamat es va produir durant el temporal Glòria, en què es van
activar les fases d’alerta i emergència del Pla Inuncat, tal com exposa l’informe del Servei
afectat, el qual incorpora els comunicats del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya). Com assenyala l’esmentat informe, el dia 24 de gener de 2020 es va decretar
l’emergència en 91 carreteres titularitat de la Diputació de Girona, entre les quals hi havia la
ctra. GI-551. Durant aquests dies hi van haver talls intermitents de carreteres degut als efectes
del temporal.

Respecte la pedra a la calçada que es reclama, l’informe del servei recull que els Mossos
d’Esquadra van rebre un avís a les 9.20 h, i que la brigada d’obres i manteniment de la carretera
va acudir-hi deixant-la resolta a les 12.34 h, això és, un temps de reacció raonable ateses el
conjunt de circumstàncies.

Recordem que la conducció s’ha d’ajustar a les circumstàncies existents a la via i
climatològiques de cada moment. Concretament, l’article 21 del Reial decret legislatiu 6/2015, de
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària que estableix que: “El conductor està obligat a respectar els límits de
velocitat establerts i a tenir en compte, a més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques,
les característiques i l’estat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions
meteorològiques, ambientals i de circulació i, en general, totes les circumstàncies que concorrin
en cada moment, a fi d’adequar la velocitat del seu vehicle a aquelles, de manera que sempre el
pugui parar dins dels límits del seu camp de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui
presentar.”

D’acord amb l’exposat es considera que l’actuació de la Diputació de Girona és totalment
correcte, que la conducció s’havia d’adequar a les circumstàncies conegudes i concurrents, i que
l’existència d’una pedra a la calçada provenia d’una causa de força major, derivada del temporal
Glòria que específicament va afectar aquella carretera en la data de l’accident.

III. CONCLUSIÓ

Per tot això, considero que en aquest supòsit no concorren els requisits necessaris perquè neixi
responsabilitat patrimonial de l'administració i, per tant, no es pot establir cap nexe de causalitat
entre el dany al·legat i l'actuació de l'administració que gestiona la carretera, i en conseqüència
es pot eximir a la Diputació de Girona del deure d’indemnitzar el reclamant.
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D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan competent dicti
resolució desestimant les peticions de la reclamació presentada.”

D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb el que s’ha exposat, el
diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’advocat Xavier
Rubau Trayter, en representació de ELM, relativa als danys soferts en accident de circulació a
la carretera GI-551, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula ****, en data 26 de gener de
2020.

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

13. Precs i preguntes

No n’hi ha.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11:00 h, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
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