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Número:  1065  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 5 d’abril de 2022 
Hora:  10:00 
Lloc:  saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/4656 
 
 
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 de l'esborrany de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 29 de març de 2022 
 

 

2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les  
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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 destí ajuntaments de Setcases i Roses dins el 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2021 - 
Assistència i Cooperació als Municipis 
 

2021/X020301/8078 

 Secretaria General  

4 Informar sobre la dissolució de la Mancomunitat 
Intermunicipa dels ajuntaments de Palafrugell, 
Begur, Pals, Regencós i Torrent - Secretaria General 
 

2022/X020400/4096 

 Patrimoni i Expropiacions  

5 Cedir a l'IRTA espai de dos habitatges de la Casa 
Camps i Armet a Monells - Patrimoni i Expropiacions 
 

2022/J050300/1046 

 Cooperació Cultural  

6 Esmena acord d'aprovació subvenció nominativa a 
Girona Artelier SCCL per al finançament d'activitats i 
funcionament de l'Escola de Música Moderna de 
Girona - Cooperació Cultural 

2022/X020203/115 

7 Aprovació de la resolució de la convocatòria per a la 
programació estable professional dels Equipaments 
escènics i musicals multifuncionals E3 -  Cooperació 
Cultural 

2022/X020201/313 

8 Resolució de la convocatòria de subvencions per al 
finançament de les ZER, escoles i llars infants 
municipals, anualitat 2022 -  Cooperació Cultural 
 

2022/X020100/318 

 Servei d'Esports  

9 Subvenció nominativa al Consell Esportiu de l'Estany 
per l'Oficina Comarcal d'Esports - Pla de l'Estany -  
Servei d'Esports 
 

2022/X020203/1953 

 Medi Ambient  

10 Aprovar acord marc amb el Departament d'acció 
climàtica en matèria d'espais naturals i conservació 
de la biodiversitat i Patrimoni Natural - Medi Ambient 
 

2022/B020100/4197 

 Xarxa Viària  

11 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial 
presentada per l'advocada Yolanda Vila Morales, en 
nom de PSF - Xarxa Viària 

2020/D040600/7709 

12 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, 
derivat de la reclamació presentada per Robert brell 

2020/D040600/9781 
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Crespo, en nom i representació de CNG i de Liberty 
Seguros, S. A. - Xarxa Viària 

13 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, 
derivat de la reclamació presentada per Antonio 
Alberto Hernández del Rosal, en nom i representació 
d'Axa Seguros Generales, S.A. - Xarxa Viària 

2020/D040600/8330 

14 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, 
derivat de la reclamació presentada per Robert Brell 
Crespo, en representació de JCG - Xarxa Viària 

2020/D040600/10063 

15 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, 
derivat de la reclamació instada per Verti 
Aseguradora, S.A. i ARJ - Xarxa Viària 
 

2021/D040600/1835 

16 Proposicions urgents  

17 Precs i preguntes  

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 29 de 
març de 2022 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern del dia 29 de març de 2022, prèviament lliurada als assistents. 
 
 
 
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 
 
 
 
3. Canvi destí ajuntaments de Setcases i Roses dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural any 2021 - Assistència i Cooperació als Municipis 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 4 de maig 
de 2021 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2021.  
 
Vista la petició presentada pels ajuntaments de Setcases i Roses de canvi de destí de 
la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 per a 
obres d’inversió. 
 
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 Setcases el canvi de destí sol.licitat en data 
11/03/22 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
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Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/863 pel concepte i l’import que es 
detallen: 
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Conservació i 
rehabilitació 
d'espais municipals  

Conservació i 
rehabilitació 
d'espais 
municipals  

 4.100,00  4.000,00  4.000,00 

Connexió elèctrica 
Punt de càrrega 
vehicles elèctrics  

Connexió elèctrica 
Punt de càrrega 
vehicles elèctrics  

 3.500,00  3.500,00  3.500,00  

Adequació zones 
de residus  

  18.500,00  18.358,60 0 

 Tacament de 
zones i espais 
municpals, 

18.500,00   18.358,60 

TOTAL   25.858,60 25.858,60 

 

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Roses el canvi de destí sol.licitat en data 
14/03/22 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/620 pel concepte i l’import que es 
detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Obres millora i 
modernització  Pl. 
de la Victòria 
Catalana  

Obres millora i 
modernització  Pl. 
de la Victòria 
Catalana 

 299.989,03  210.000,00 285.000,00 

Obres passera s/la 
Riera Ginjolers a 
l’urbanit. Mas Oliva  

  102.570,26   75.000,00  0 

Obres adequació i 
ampliació de la 
il·luminació 
ornamental de la 
Ciutadella   

Obres adequació i 
ampliació de la 
il·luminació 
ornamental de la 
Ciutadella   

 46.394,26  23.194,70 23.194,70 

TOTAL 
 

           
 

         
308.194,70  
 

         
308.194,70  
 

 

TERCER. 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. 
 
QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que 
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
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compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i 
a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre 
de 2021.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
4. Informar sobre la dissolució de la Mancomunitat Intermunicipa dels 
ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent - Secretaria General 
 
Amb data 17 de març de 2022 (RGE E-2022-8497) s’ha rebut ofici de la Mancomunitat 
Intermunicipal dels ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent en la 
que s’informa de l’aprovació de la proposta de dissolució i liquidació de la 
Mancomunitat així com, de conformitat amb l’article 44.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 35 del Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació 
Territorial dels Ens Locals, es demana informe preceptiu i no vinculant a la Diputació 
de Girona. 
 
En l’esmentada petició s’hi acompanya còpia de l’expedient de dissolució en el que 
s’observa que l’assemblea de la Mancomunitat, en sessió del dia 10 de març de 2022, 
va acordar la seva dissolució, transmetent als diferents municipis integrants, en les 
quotes corresponents, la titularitat dels béns i drets demanials necessaris per a 
l’execució del servei d’abastament d’aigua potable en alta. Segons la proposta 
aprovada la totalitat d’aquests béns i instal·lacions s’hauran de transmetre al Consorci 
d’Aigües Costa Brava Girona a través del procediment de mutació demanial subjectiva, 
per tal de poder prestar la competència delegada del servei d’abastament d’aigua 
potable en alta. La data de successió de la titularitat efectiva d’aquests béns i 
instal·lacions per tal de garantir la continuïtat en el servei es determina pel proper dia 1 
d’octubre de 2022, a les 00,00 hores. 
 
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (en endavant Consorci d’Aigües) és una 
entitat local supramunicipal de caràcter institucional creada l’any 1971 adscrita a la 
Diputació de Girona, el qual, de conformitat amb l’art. 5.a) dels seus Estatuts (BOP de 
Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2020) té atribuïdes, entre d’altres finalitats, 
acceptar i exercir les competències, responsabilitats i obligacions que la legislació de 
règim local atribueix als ens locals en matèria del cicle de l’aigua, en especial la 
dotació i ampliació de les xarxes d’abastament d’aigua potable, així com la prestació 
del servei de subministrament i manteniment del servei d’abastament d’aigua potable, 
en alta, als ens consorciats i als municipis no consorciats que s’acordi, en la mesura 
necessària per a satisfer les seves exigències actuals i futures. 
 
El Consorci d’Aigües es va constituir com Entitat Local de l’Aigua (ELA) el dia 27 de 
desembre de 2012 d’acord amb la regulació jurídica de la figura creada per la Llei 
6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. I d’acord amb l’art. 
15.1 del Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de 
la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (en endavant TRLMACat) els 
ajuntaments integrats en una ELA d’àmbit supramunicipal venen exigits a atribuir les 
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seves competències, sobre el cicle hidràulic i també sobre els serveis i les 
instal·lacions que hi estan vinculats. 
 
El Consorci d’Aigües substitueix als ens consorciats en tot el relatiu a la titularitat i 
l’exercici des les competències per a la gestió dels serveis que conformen el seu 
objecte i per tant apareix com un instrument adequat dins de les relacions de 
coordinació interadministrativa dels ens que l’integren, de caràcter estable i 
permanent, ja que suposa la creació d'una personalitat de caràcter instrumental, que 
contribueix a aconseguir l'efectivitat dels principis constitucionals que han de regir 
l'actuació de l'administració com els principis d'eficàcia i eficiència. 
 
D'acord amb les atribucions conferides pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya en tant 
que ELA i d’acord amb els seus Estatuts, el Consorci d’Aigües és l'ens competent de 
la gestió del servei als diferents ens receptors del mateix i del conjunt d’instal·lacions 
afectades a aquell. Aquest servei es presta des de les instal·lacions de la seva 
titularitat o d’aquelles vinculades als serveis que gestiona. 
 
Tots els ajuntaments integrats de la Mancomunitat són alhora membres del Consorci 
d’Aigües Costa Brava Girona. D’acord amb l’article 15 del Decret legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
totes les competències sobre el cicle hidràulic, i també sobre els serveis i les 
instal·lacions que hi estan vinculats. En conseqüència i segons es reconeix en els 
mateixos Estatuts del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha d’acceptar que els 
municipis consorciats li deleguin la competència en abastament el alta. Tot i això, per 
les circumstàncies històriques l’exercici de la competència en gestió és actualment de 
la Mancomunitat. Aquesta actual dualitat no impedeix, tot el contrari facilita, el canvi 
formal de la gestió de la competència. 
 
Per Resolució de 31 d’agost de 2012 l’ACA va atorgar al Consorci d’Aigües Costa 
Brava Girona una concessió d’aigües superficials de l’embassament de Pasteral II, 
amb el punt de captació al municipi de Cellera de Ter, per a l’abastament de diversos 
municipis mitjançant la xarxa de la Costa Brava centre. Es resolgué atorgar un cabal 
màxim instantani de 720 L/s, amb un màxim anual de 16 Hm3. Aquesta concessió està 
inscrita al Registre d’Aigües amb el número A-0012210. Posteriorment i per Resolució 
del dia 21 de març de 2014 es va modificar per incloure nous municipis sense 
modificar la resta de paràmetres, de forma que els 720 L/s són per a l’abastament de 
Caldes de Malavella, Calonge, Campllong, Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, 
Santa Cristina d’Aro, Vall-llobrega, Vidreres, Mancomunitat Intermunicipal de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, l’Escala, Viladamat, Albons, Bellcaire 
d’Empordà, Torroella de Montgrí i Ullà. 
 
Els ajuntament que integren la Mancomunitat tenen atribuïdes les competències 
pròpies en el subministrament d’aigua i el tractament d’aigües residuals de conformitat 
amb els articles 66.3.l) 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 (en endavant, 
“TRLMRL”) i, en el mateix sentit, l’art. 5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (en 
endavant TRLMACat). Al seu torn, d'acord amb les atribucions conferides pel 
TRLMACat en tant que ELA i els seus Estatuts, el Consorci d’Aigües és l'ens 
competent de la gestió del servei en alta als diferents ens receptors del mateix i del 
conjunt d’instal·lacions afectades a aquell. Aquest servei es presta des de les 
instal·lacions de la seva titularitat o d’aquelles vinculades als serveis que gestiona. 
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Sobre aquestes instal·lacions podrà exercir les facultats de protecció i defensa 
reconegudes en la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. En conseqüència, 
d’acord amb aquest marc competencial, el Consorci d’Aigües pot assumir la continuïtat 
del servei bàsic i essencial d’abastament d’aigua potable una vegada dissolta la 
Mancomunitat. 
 
Pel què fa la fórmula jurídica per a la continuïtat del servei prevista en l’acord de 
dissolució, de conformitat amb l’article 216 bis TRLMRL: “1. Les mutacions demanials, 
enteses com a canvis de subjecte o de destinació dels béns de domini públic sense 
que perdin la naturalesa jurídica, es poden produir: 
 
-Pel canvi del subjecte titular del bé. en l’atribució de competències a un altre ens local 
o a una altra administració.” 
 
D’acord amb l’anterior apartat, la mutació entre Administracions Públiques, com és el 
cas, no altera el caràcter demanial dels béns. 
 
Així, la mutació demanial transmet la titularitat dels béns o drets demanials que són 
necessaris per al compliment de les finalitats de l'Administració adquirent —en el cas 
que ens ocupa, el servei d’abastament d’aigua potable—, la qual manté aquesta 
titularitat mentre continuïn afectats a l'ús o servei públic i, per tant, conservin el 
caràcter demanial. 
 
Com prescriu l’apartat 3 de l’article 216 bis del TRLMRL, el procediment de mutació 
demanial ha d’observar els requisits establerts a l’article 27 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, que aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, el 
qual estableix la necessitat d’acord de l’ens local, acreditant l’oportunitat de la mutació 
en els termes establerts a l’esmentat article 216 bis. 
 
Tot i no ostentar caràcter bàsic, en funció d'allò establert a la Disposició Final Segona, 
apartat cinquè de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques (en endavant, “LPAP”), esdevindran d’aplicació els articles 
d'aquest cos legal que regulen els procediments aplicables a les mutacions demanials. 
En aquest sentit, d’acord amb l’establert a l’article 72 LPAP la mutació demanial 
requereix per a la seva efectivitat la signatura d’una acta de lliurament i recepció, que 
perfeccionarà el canvi de titular dels béns i que constituirà títol suficient per a les 
respectives altes i baixes en els inventaris de béns. L’acta haurà de recollir el detall 
dels béns de domini públic a mutar, que en el cas que ens ocupa es troben relacionats 
en l’Annex I que s’acompanya la present Acord. 
 
L’òrgan competent per adoptar aquests acords és el Ple, i per majoria absoluta, de 
conformitat amb l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i article concordant 114.3.e) TRMLRL. 
 
Vist l’informe del cap del Servei de la Secretaria que recull les consideracions del 
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona així com informa favorablement la proposta de 
dissolució i liquidació de la Mancomunitat.  
 
D’acord amb allò que s’ha exposat i de conformitat amb la resolució de la Presidència 
de data 20 d’agost de 2019 (Expedient 2019/6186) de delegació d’atribucions a favor 
de la Junta de Govern, es proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent: 
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PRIMER. INFORMAR FAVORABLEMENT a la proposta de dissolució i liquidació de la 
Mancomunitat Intermunicipal dels ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i 
Torrent. 
 
SEGON. NOTIFICAR l’acord a la Mancomunitat Intermunicipal dels ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
5. Cedir a l'IRTA espai de dos habitatges de la Casa Camps i Armet a Monells - 
Patrimoni i Expropiacions 
 
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (lRTA) ha sol·licitat a la Diputació 
de Girona la cessió d’ús dels dos habitatges situats a la casa noble de la finca Camps i 
Armet de la població de Monells, amb la finalitat de poder seguir destinant-los al 
personal de la granja experimental de Monells, i complementar així l’acord subscrit 
entre IRTA i Diputació de Girona el 10 de març de 2014 per a la gestió conjunta de 
l’explotació ramadera experimental.  
 
L’esmentat immoble consta inscrit a l’inventari de la Diputació amb naturalesa 
patrimonial, classificat al llibre E, epígraf III.1, codi 100102 (finques rústiques), en 
situació de cedit en contra atesa la cessió d’ús efectuada a la Generalitat de Catalunya 
per a instal·lar-hi l’Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà mitjançant conveni 
subscrit el 22 de juliol de 1993.  
 
No obstant l’anterior, els dos habitatges en qüestió han restat sense vinculació amb 
l’activitat de l’Escola Agrària, que no ha fet ús d’aquests espais de la casa noble.  
 
El Servei d'Arquitectura ha emès informe en relació a les característiques dels dos 
habitatges, i conclou que són susceptibles de ser cedits a l’IRTA, sens perjudici de la 
seva millor adaptació a l’ús que s’hi vulgui donar. Pel que fa al que està situat en 
planta baixa de la casa, té una superfície útil de 86,22 m2 i està en pèssimes 
condicions d’habitabilitat i salubritat, i necessita certa inversió per adequar-lo a l’ús 
desitjat. El segon habitatge, a la planta pis, té una superfície útil de 73,52 m2 i està en 
condicions correctes d’habitabilitat. S’adverteix en l’informe que el planejament 
urbanístic vigent qualifica la finca com a equipament comunitari d’ús docent i 
administratiu i podria requerir alguna tramitació urbanística per a la seva legalització.  
 
El Servei de Medi Ambient ha emès informe en el que es manifesta que no hi ha cap 
inconvenient per a que l’ús dels dos habitatges sigui cedit a l’IRTA, sempre que això 
no comporti una despesa addicional per la Diputació i no se superi la vigència de les 
cessions efectuades en virtut de l’acord de 2014 entre ambdues institucions. 
 
La cessió d'ús de béns patrimonials està prevista en l’article 219 de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (DLeg 2/2003, de 28 d’abril) i en els articles 72 i ss. del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya (Decret 336/1988, de 17 
d'octubre), els quals indiquen que els béns patrimonials han de ser administrats 
d’acord amb criteris de màxima rendibilitat, i que les cessions d’ús s’han de fer 
normalment mitjançant subhasta o concurs. No obstant, es poden valorar motivacions 
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que prioritzin la rendibilitat social per sobre de la rendibilitat econòmica, com ara 
prestació de serveis socials, promoció i reinserció socials, activitats culturals i 
esportives, promoció urbanística, foment del turisme, ocupació del temps lliure o altres 
d’anàlogues. Igualment, els preceptes indicats exigeixen justificar l’oportunitat o la 
conveniència de la cessió, i acreditar el caràcter patrimonial del bé i la seva valoració 
tècnica. 
 
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (lRTA) és una empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, que té entre les seves atribucions la col·laboració amb altres entitats 
públiques i privades per a la innovació i desenvolupament en l’àmbit agroalimentari, 
així com la prestació de serveis mitjançant la investigació concertada.  
 
L’IRTA i la Diputació de Girona van subscriure el 10 de març de 2014 un acord de 
col·laboració amb la finalitat de participar conjuntament en la inversió d’una granja 
experimental de vacum lleter i per a la cessió d’ús del conjunt de l’explotació ramadera 
de la Diputació a l’IRTA. 
 
Es planteja ara la cessió de dos habitatges de la casa noble com un complement de 
l’esmentat acord de col·laboració, atès que la seva finalitat és destinar-los al personal 
de l’IRTA adscrit a l’activitat de la granja, i tenint en compte que el repetit acord va 
comportar la subrogació per part de l’IRTA del personal que fins aquell moment 
depenia de la Diputació (concretament de la seva empresa pública SEMEGA).  
 
Té tot el sentit, doncs, que en aquest marc de col·laboració, l’IRTA pugui tenir la 
disponibilitat dels dos esmentats habitatges, i l’autorització necessària per a la seva 
rehabilitació i adequació a la finalitat que han de servir. Tractant-se d’un acord de 
col·laboració entre organismes públics, amb una finalitat d’interès públic com és la 
investigació en l’àmbit agroalimentari, no hi ha dubte que es compleixen els 
requeriments que assenyala el Reglament de Patrimoni i queden, per tant, 
suficientment justificades la conveniència de la cessió, la seva adjudicació directa, i la 
gratuïtat de la cessió. 
 
La Junta de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació i adjudicació dels 
contractes subjectes a la legislació patrimonial (en aquest cas, cessió d’ús de béns 
immobles) quan el seu import sigui superior als 100.000,00 € o la seva durada sigui 
superior als 4 anys, sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni la quantia de tres milions d’euros, en virtut del règim de delegacions del 
President a favor de la Junta de Govern, segons text refós aprovat per Decret de 20 
d’agost de 2019.  
 
Ha emès informe el Servei de Patrimoni de la Secretaria General. 
 
D'acord amb els antecedents, es proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent: 
 
PRIMER. Cedir a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (lRTA) l’ús dels 
dos habitatges que es detallen més avall, ubicats a la casa noble de la Finca Camps i 
Armet de la població de Monells, amb caràcter gratuït.  
 
SEGON.- Sotmetre l’anterior cessió d’ús a les següents condicions: 
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1) L’objecte de la cessió son els dos habitatges ubicats a l’interior de la casa noble 
de la Finca Camps i Armet de la població de Monells, segons consta en els 
plànols annexes; habitatge 1, planta pis, nord-oest, superfície útil de 73,52 m2; 
habitatge 2, planta baixa, est, superfície útil de 86,22 m2.  

2) La cessió dels espais serà per al seu ús exclusiu com a habitatge del personal 
de l’IRTA adscrit a l’explotació ramadera experimental de Monells.  

3) El termini de durada de la cessió d’ús serà coincident amb la vigència de 
l’acord de col·laboració subscrit per la Diputació de Girona i l’IRTA el 10 de 
març de 2014, amb una durada de 30 anys, és a dir, fins el 10 de març de 
2044, i amb possibilitat de pròrroga per períodes de 5 anys mitjançant acord 
exprés de les parts comunicat amb un any d’antelació. No obstant això, la 
cessió s'extingirà anticipadament si concorre alguna de les següents causes: a) 
per devolució de l’IRTA; b) pel fet de destinar el bé a una finalitat diferent a 
aquella per a la que s'ha cedit l'ús; c) per resolució anticipada de l’Acord de 10 
de març de 2014 

4) S’autoritza a l’IRTA a realitzar les obres de reforma necessàries per adequar els 
habitatges a la seva funció. En cas de realització d’obres posteriors, caldrà que 
l’IRTA obtingui la corresponent autorització de la Diputació de Girona 

5) L’IRTA es farà càrrec, si escau, d’obtenir les autoritzacions, permisos, llicències 
o altres tràmits administratius que siguin necessaris per a la realització de les 
obres o per la legalització dels usos que correspongui. 

6) Les despeses de manteniment, conservació i el cost dels subministraments 
seran a càrrec de l’entitat cessionària.  
 

 
TERCER. Facultar al President de la Diputació per a la formalització i signatura de tots 
els documents públics i privats que resultin necessaris per a l'execució dels presents 
acords.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
6. Esmena acord d'aprovació subvenció nominativa a Girona Artelier SCCL per al 
finançament d'activitats i funcionament de l'Escla de Música Moderna de Girona - 
Cooperació Cultural 
 
Girona Artelier SCCL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la 
programació de les activitats de l’Escola de Música Moderna de Girona, l’any 2022, i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/115).  

 
En data 1 de març de 2022 s’aprova per Junta de Govern la concessió de la subvenció 
nominativa al Girona Artelier SCCL per al finançament d’activitats i funcionament de 
l’Escola de Música Moderna de Girona. 
 
En data 2 de març de 2022 Girona Artelier SCCL rep la notificació d’aprovació de la 
concessió de la subvenció nominativa par al 2022. Mitjançant una trucada telefònica 
ens comuniquen que han observat que a la notificació apareix un CIF que ja no 
pertany a Girona Artelier SCCL, fet que cal esmenar. 
 
Per tant, on aquests moments diu: 
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“(...) 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Girona Artelier SCCL, per al finançament dels 
projectes de l’Escola de Música Moderna de Girona, l’any 2022, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/115 Girona Artelier SCCL G55176630 Projectes de 
l’Escola de 
Música 
Moderna de 
Girona 

Des de l’1 de 
setembre de 
2021 fins al 31 
de juliol  de 
2022 (curs 
2021/2022) 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

299.761,75€ 27.000,00 € 27.000,00 € 100 %  27.000,00 € 
 
(...).”, ha de dir: 
 
“(...) 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Girona Artelier SCCL, per al finançament dels 
projectes de l’Escola de Música Moderna de Girona, l’any 2022, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/115 Girona Artelier SCCL F55312359 Projectes de 
l’Escola de 
Música 
Moderna de 
Girona 

Des de l’1 de 
setembre de 
2021 fins al 31 
de juliol  de 
2022 (curs 
2021/2022) 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

299.761,75€ 27.000,00 € 27.000,00 € 100 %  27.000,00 € 
(...).” 
D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i 
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
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, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER.  Modificar el punt primer de l’acord de Junta de Govern, de data 1 de març 
de 2022, de manera que on ara consta: 
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“(...) 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Girona Artelier SCCL, per al finançament dels 
projectes de l’Escola de Música Moderna de Girona, l’any 2022, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/115 Girona Artelier SCCL G55176630 Projectes de 
l’Escola de 
Música 
Moderna de 
Girona 

Des de l’1 de 
setembre de 
2021 fins al 31 
de juliol  de 
2022 (curs 
2021/2022) 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

299.761,75€ 27.000,00 € 27.000,00 € 100 %  27.000,00 € 
 
(...)” ha de dir: 
 
“(...) 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Girona Artelier SCCL, per al finançament dels 
projectes de l’Escola de Música Moderna de Girona, l’any 2022, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/115 Girona Artelier SCCL F55312359 Projectes de 
l’Escola de 
Música 
Moderna de 
Girona 

Des de l’1 de 
setembre de 
2021 fins al 31 
de juliol  de 
2022 (curs 
2021/2022) 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

299.761,75€ 27.000,00 € 27.000,00 € 100 %  27.000,00 € 
 
(...).” 
 
SEGON. Notificar aquest acord a Girona Artelier SCCL.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
7. Aprovació de la resolució de la convocatòria per a la programació estable 
professional dels Equipaments escènics i musicals multifuncionals E3 - 
Cooperació Cultural 
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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 al finançament de la 
programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals 
de les comarques de Girona. L’objectiu d’aquestes bases és donar suport a la 
programació professional i incrementar la participació ciutadana en la l’oferta cultural 
dels equipaments. També augmentar les accions que incorporin polítiques de gènera i 
fomentar la cultura inclusiva. 
 
D’acord amb el punt 13 de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica l’article 36.1 d de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Vistes les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al finançament 
de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals 
multifuncionals de les comarques de Girona, aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 208, de 28 d’octubre de 2021. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data d’1 de febrer de 2022, 
publicada al BOPG número 25, de 7 de febrer de 2022 i publicada a través de la 
BDNS, núm. 609173. 
 
Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Qualificadora ha 
elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds presentades, les 
puntuacions obtingudes i els crèdits pressupostaris previstos. 
 
Vist el punt 2 de les bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions per al finançament de la programació estable professional dels 
equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a l’aprovació de la 
concessió de les subvencions. 
 
Atesos els antecedents anteriors i 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 als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, i disposar de la despesa per l’import global de 30.000,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 300/3340/46230 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’any 2022, d’acord amb les dades següents: 
 
NÚMERO 
D’EXPEDIENT AJUNTAMENT 

 
NIF PRESSUPOST 

IMPORT 
SOL·LICITAT PUNTUACIÓ 

SUBVENCIÓ 
FINAL 

2022/3079 Olot P1712100E 200.600,00 15.000,00 11,00 15.000,00 € 

2022/3132 Figueres P1707200J 180.000,00 15.000,00 11,40 15.000,00 € 
 
SEGON. Acceptació de la subvenció. D’acord a l’article 21.4 de l’Ordenança General 
de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari 
l’acceptació expressa de la subvenció en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord. 
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TERCER. Règim de justificació. Els beneficiaris hauran de presentar la justificació del 
pressupost total de l’activitat via telemàtica (EACAT) mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat) , acompanyat de la documentació següent:  
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides, 
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.  
2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en 
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En 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 a 
la base 13a (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
 
QUART. Pagament de la subvenció. Es pagarà un 50 % de la subvenció en concepte 
de bestreta una vegada acceptada explícitament la subvenció, previ informe favorable 
de la persona responsable del centre gestor. L’import restant de la subvenció 
s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu o els estats comptables, previ informe 
favorable de la persona responsable del centre gestor.  
 
CINQUÈ. Termini de justificació. Establir com a data límit del termini de justificació de 
la subvenció concedida el 22 de novembre de 2022. No es concediran ampliacions 
del termini d’execució ni de justificació. 
 
SISÈ. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions d’aquest acord no podran 
demanar la modificació del pressupost ni del percentatge de finançament, ni sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció. 
 
SETÈ. 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. 
 
VUITÈ. 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:  
 

1) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

http://www.ddgi.cat/
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2) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

3) 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. 

4) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

5) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

6) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

7) La bona fe. 
8) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
9) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
10) 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. 
 
NOVÈ. 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.  
 
DESÈ. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten en el punt primer 
d’aquest acord.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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8. Resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de les ZER, 
escoles i llars infants municipals, anualitat 2022 - Cooperació Cultural 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona als municipis 
de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les 
escoles i les llars d'infants municipals, anualitat 2022, aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021 i publicades definitivament al BOP 
número 247, de 28 de desembre de 2021. 
  
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en la sessió d’1 de febrer de 
2022. L’extracte de la convocatòria s’ha publicat al BOPG 27, de 9 de febrer de 2022. 
Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora, en què es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat d’Educació proposa a la Junta de 
Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
300.3260.46200 
 

EXPEDIENT SOL·LICITAN
T NIF NOM DEL 

CENTRE 
NOMBRE 
D'ALUMNES 

SOL·LICITE
N 

IMPORT 
SUBVENCIÓ 

2022/2734 
Ajuntament 
de Vilanant P1724300G 

CEIP 
Tramuntan
a 28 

                                                       
18.352,97 €  

                      
4.121,11 €  

2022/2053 
Ajuntament 
de Cistella P1705600C 

CEIP 
Mossèn 
Josep 
Maria 
Albert 16 

                                                         
8.586,66 €  

                      
1.883,94 €  

2022/2587 
Ajuntament 
de Vidrà P1722600B 

Santa 
Bàrbara 19 

                                                       
13.585,04 €  

                      
1.677,88 €  

2022/2516 
Ajuntament 
d'Ullastret P1721800I 

CEIP 
L'Estany 37 

                                                       
10.000,00 €  

                      
4.356,60 €  

2022/2746 
Ajuntament 
d'Albanyà P1700300E 

CEIP 
Lliurona 14 

                                                         
3.000,00 €  

                      
1.648,44 €  

2022/2245 

Ajuntament 
de Boadella i 
Les Escaules P1703200D 

Escola 
Santa 
Cecília 19 

                                                         
2.946,05 €  

                      
1.677,88 €  

2022/3033 
Ajuntament 
de Colera P1705900G 

Escola 
Puig 
d'Esquers 27 

                                                       
10.000,00 €  

                      
2.384,36 €  

2022/3032 
Ajuntament 
d'Ordis P1712200C 

Escola 
Maria 
Pagès i 
Trayter 45 

                                                       
17.930,07 €  

                      
5.298,57 €  

2022/2529 
Ajuntament 
de Bolvir P1702700D 

Escola Sta. 
Cecília 39 

                                                       
42.761,17 €  

                      
2.870,06 €  

2022/3263 
Ajuntament 
de Planoles P1714300I 

Escola 
rural Núria 
Morer i Pi 19 

                                                       
13.582,52 €  

                      
1.677,88 €  
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2022/2054 
Ajuntament 
de Viladamat P1723100B 

CEIP Puig 
Segalar 50 

                                                       
11.376,25 €  

                      
4.415,48 €  

2022/2732 
Ajuntament 
d'Osor P1712300A 

CEIP La 
Vall d'Osor 25 

                                                       
17.008,07 €  

                      
2.943,65 €  

2022/3311 

Ajuntament 
de 
Vallfogona 
de Ripollès P1722200A 

Llar 
d'infants 
"L'Escoleta
" 5 

                                                       
35.387,00 €  

                          
367,96 €  

2022/3310 

Ajuntament 
de 
Vallfogona 
de Ripollès P1722200A 

ZER 
Comte 
Arnau 9 

                                                         
8.257,01 €  

                          
662,32 €  

2022/3241 
Ajuntament 
de Mieres P1711200D 

CEIP 
Finestres 40 

                                                       
19.618,62 €  

                      
3.532,38 €  

2022/2588 

Ajuntament 
de 
Vilamacolum P1724000C 

Escola Els 
Valentins 50 

                                                         
9.000,00 €  

                      
5.887,30 €  

2022/3247 
Ajuntament 
d'Esponellà P1707100B 

Escola 
Carles 
Fortuny 53 

                                                       
52.427,08 €  

                     
6.240,54 €  

2022/3063 

Ajuntament 
de Vilallonga 
de Ter P1723800G 

Escola La 
Daina 12 

                                                         
9.002,23 €  

                      
1.059,71 €  

2022/2056 
Ajuntament 
d'Espolla P1707000D 

Escola 
Antoni 
Balmanya i 
Ros 18 

                                                         
4.884,88 €  

                      
1.589,57 €  

2022/3252 
Ajuntament 
d'Esponellà P1707100B 

Aula P1 i 
P2 
Esponellà 8 

                                                       
24.175,27 €  

                          
941,97 €  

2022/2494 
Ajuntament 
d'Argelaguer P1701000J 

Escola 
Montpalau.  37 

                                                       
24.092,80 €  

                      
4.356,60 €  

2022/3031 
Ajuntament 
de Biure P1724900D 

Col·legi 
Públic 
Manuel de 
Pedrolo 18 

                                                       
15.825,60 €  

                      
2.119,43 €  

 
2022/3239 

 
Ajuntament 
de La Pera 

 
P1713800I 

 
Escola 
Pública 
Pedra 
Blanca 

 
44 

                                                       
11.061,11 €  

                      
5.180,82 €  

 
2022/3273 

 
Ajuntament 
de Garrigàs 

 
P1708100A 

 
Escola de 
Garrigàs 

 
22 

                                                          
4.476,68 €  

                      
2.590,41 €  

2022/3334 

Ajuntament 
de Palau de 
Sta. Eulàlia P1712600D 

Escola 
Rural de 
Palau de 
Sta. Eulàlia 7 

                                                         
8.134,54 €  

                          
515,14 €  

   TOTAL 661 

                                                 
395.471,62 
€  
 

70.000,00 € 

 
Segon. Disposar la despesa total, de 70.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 
300/3260/46200 – Ajuts a ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

70.000,00 € 

Total 70.000,00 € 
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Tercer. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten 
la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
Quart. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
9. Subvenció nominativa al Consell Esportiu de l'Estany per l'Oficina Comarcal 
d'Esports - Pla de l'Estany - Servei d'Esports 
 
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany, amb domicili a Banyoles, en 10 de febrer de 
2022 ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de l’Oficina Comarcal 
d’Esports – Pla de l’Estany i s’ha instruït l'expedient 2022/1953. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, 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; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, 
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2022/1953 Consell Esportiu del Pla de l’Estany G17243221 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Oficina Comarcal d’Esports – Pla de l’Estany Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció 
€ 

Import a justificar € % de finançament 

83.500,00 25.000,00 83.500,00 29,94 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 25.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.48131 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2022. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les despeses 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa.  
 
No es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic sense la 
retenció fiscal corresponent. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2021 i 
finalitza el 31 d’agost de 2022. 
 
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, 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. El Consell Esportiu del Pla de l’Estany 
disposarà d’un termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per 
acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 15 d’octubre de 2022, l’import de 83.500,00 euros corresponent a l’import 
total de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu 
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona 
www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent: 
 

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè d’aquest 
acord. 
e) 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 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).  
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Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquest acord i prèvia acceptació expressa de 
la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 60% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en 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 transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
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 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

1) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència 
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

2) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes 
permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que 
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 
15 dies per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 
Desè. 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 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 la informació relativa als 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. 
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà 
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar 
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat l’acord 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. 
 
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’aquest 
acord 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 
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l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan estigui 
degudament motivat. 
 
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.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 

- Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

- En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
- Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor d’Esports 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. 
 
Catorzè. 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.  
 
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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. 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. 
 
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. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
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c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència 

quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici del seus càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 

aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. 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. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord al Consell Esportiu del Pla de l’Estany.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
10. Aprovar acord marc amb el Departament d'acció climàtica en matèria d'espais 
naturals i conservació de la biodiversitat i Patrimoni Natural - Medi Ambient 
 
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (en endavant DACC), 
mitjançant la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Secretaria 
d’Acció Climàtica, d’acord amb l’article 6 del Decret 253/2021, de 22 de juny, de 
reestructuració del DACC en relació amb l’article 277/2016, de 2 d’agost, de 
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, té atribuïdes entre d’altres, 
les competències de: 
 
1) Promoure plans, programes i activitats adreçades a la promoció, l'educació, la 

recerca i la formació ambiental i vetllar per la coordinació de l'acció pública de la 
Secretaria d’Acció Climàtica i els òrgans que té adscrits, els de l'Administració de 
la Generalitat i els ens locals de Catalunya en aquestes matèries. 

2) Establir els mecanismes adients per garantir l'accés a la informació ambiental i 
promoure la participació ciutadana i del conjunt d'actors més directament 
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concernits en el desenvolupament de les polítiques ambientals.  
3) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi 

natural, així com les directrius i propostes normatives relatives al medi natural i la 
biodiversitat i fer-ne l'avaluació i el seguiment.  

4) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d'espais naturals protegits de 
Catalunya, i formular i tramitar les declaracions d'espais naturals protegits i els 
instruments de planificació i de gestió integral dels espais naturals protegits, de la 
connectivitat ecològica, i de la protecció dels hàbitats, de les espècies i del 
patrimoni geològic.  

5) Exercir les funcions d'autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000.  
Dissenyar i dirigir les mesures i actuacions en matèria de flora, fauna, llevat de la 
fauna cinegètica i piscícola. 

6) Dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació del medi natural 
terrestre i marí, per evitar accions que en pugui lesionar els valors i promoure la 
custòdia del territori a Catalunya. 

7) Identificar i preservar els serveis ecosistèmics que requereixin una especial 
protecció i promoure actuacions de restauració o creació d'infraestructura verda en 
el territori.  

 
La Diputació de Girona (en endavant, la Diputació) és una institució de govern local 
que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província 
de Girona.  
 
L’article 36.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
preveu com a competència de les diputacions provincials la cooperació en el foment 
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, 
d’acord amb les competències de les altres Administracions Públiques en aquest 
àmbit.  
 
La disposició addicional segona de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni 
natural i de la biodiversitat estableix que els ens locals, en l’àmbit de llurs 
competències i en el marc d’allò establert en la legislació estatal i autonòmica, podran 
establir mesures normatives o administratives addicionals de conservació del patrimoni 
natural i la biodiversitat. 
 
El Servei de Medi Ambient de la Diputació té com a missió, entre d’altres, l’aplicació de 
les polítiques de conservació del patrimoni natural. Aquesta tasca la desenvolupa en 
diverses línies de treball entre les quals es troba la formulació de propostes 
d’ordenació i gestió d’espais naturals, hàbitats i espècies d’interès i/o protegides i el 
control d’espècies exòtiques invasores.  
 
La definició prèvia d’un conjunt d’àmbits de treball d’interès mutu per les dues 
institucions, el DACC i la Diputació a partir de l’anàlisi competencial i institucional, és el 
pas previ per formalitzar la col·laboració mitjançant els instruments administratius que 
s’escaiguin.  
 
Una vegada definits, aquests àmbits de col·laboració es podrien estendre a la resta de 
diputacions de Catalunya, generant així un espai més ampli de col·laboració al servei 
del conjunt dels ens locals, pel que a les polítiques de protecció del patrimoni natural.  
 
Tant el DACC com la Diputació consideren necessària la definició dels àmbits d’interès 
mutu en matèria d’espais naturals i de la conservació del patrimoni natural i la seva 
concreció a través d’un acord marc de col·laboració.  
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Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Aprovar la formalització d’un acord marc de col·laboració entre l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda rural, i la Diputació de Girona en matèria d’espais naturals i 
conservació de la biodiversitat i el Patrimoni Natural, del següent tenor literal: 
 

“ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ 
CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL, I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN 
MATÈRIA D’ESPAIS NATURALS I CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I EL 
PATRIMONI NATURAL  
INTERVENEN 
D’una part, la senyora Anna Barnadas López, Secretaria d’Acció Climàtica del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya.  
I de l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, President de la Diputació de Girona.  
ACTUEN  
La primera, en representació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya, segons nomenament efectuat mitjançant Decret 
118/2021, d'1 de juny, (DOGC núm. 8423 - 02/06/2021), signa per delegació en virtut 
de la Resolució ACC/469/2022, de 24 de febrer, de delegació de competències de la 
persona titular del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en 
diversos òrgans del Departament 
El segon, en nom i representació de la Diputació de Girona, en virtut del seu 
nomenament pel Ple en sessió extraordinària de 18 de juliol de 2018 i de les 
competències de representació que li atribueix l’article 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de las Bases del Règim Local, i facultat per a aquest acte per acord de la 
Junta de Govern de  xxx, assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
En nom de les institucions que representen, ambdós es reconeixen capacitat legal 
suficient per formalitzar el present acord marc de col·laboració. 
MANIFESTEN  
- El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), mitjançant 

la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Secretaria d’Acció 
Climàtica, d’acord amb l’article 6 del Decret 253/2021, de 22 de juny, de 
reestructuració del DACC en relació amb l’article 277/2016, de 2 d’agost, de 
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, té atribuïdes entre 
d’altres, les competències de: 

1) Promoure plans, programes i activitats adreçades a la promoció, l'educació, 
la recerca i la formació ambiental i vetllar per la coordinació de l'acció 
pública de la Secretaria d’Acció Climàtica i els òrgans que té adscrits, els de 
l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en aquestes 
matèries. 

2) Establir els mecanismes adients per garantir l'accés a la informació 
ambiental i promoure la participació ciutadana i del conjunt d'actors més 
directament concernits en el desenvolupament de les polítiques ambientals.  

3) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i 
medi natural, així com les directrius i propostes normatives relatives al medi 
natural i la biodiversitat i fer-ne l'avaluació i el seguiment.  



 

 

 

 

26 

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

 

4) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d'espais naturals protegits 
de Catalunya, i formular i tramitar les declaracions d'espais naturals 
protegits i els instruments de planificació i de gestió integral dels espais 
naturals protegits, de la connectivitat ecològica, i de la protecció dels 
hàbitats, de les espècies i del patrimoni geològic.  

5) Exercir les funcions d'autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000.  
Dissenyar i dirigir les mesures i actuacions en matèria de flora, fauna, llevat 
de la fauna cinegètica i piscícola. 

6) Dur a terme accions encaminades a la protecció i preservació del medi 
natural terrestre i marí, per evitar accions que en pugui lesionar els valors i 
promoure la custòdia del territori a Catalunya. 

7) Identificar i preservar els serveis ecosistèmics que requereixin una especial 
protecció i promoure actuacions de restauració o creació d'infraestructura 
verda en el territori.  

- La Diputació de Girona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el 
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Girona.  
L’article 36.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
preveu com a competència de les diputacions provincials la cooperació en el foment 
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, 
d’acord amb les competències de les altres Administracions Públiques en aquest 
àmbit.  
La disposició addicional segona de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
patrimoni natural i de la biodiversitat estableix que els ens locals, en l’àmbit de llurs 
competències i en el marc d’allò establert en la legislació estatal i autonòmica, 
podran establir mesures normatives o administratives addicionals de conservació 
del patrimoni natural i la biodiversitat. 
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com a missió, entre d’altres, 
l’aplicació de les polítiques de conservació del patrimoni natural. Aquesta tasca la 
desenvolupa en diverses línies de treball entre les quals es troba la formulació de 
propostes d’ordenació i gestió d’espais naturals, hàbitats i espècies d’interès i/o 
protegides i el control d’espècies exòtiques invasores.  

- La definició prèvia d’un conjunt d’àmbits de treball d’interès mutu per les dues 
institucions, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (en 
endavant, el DACC) i la Diputació de Girona (en endavant, la Diputació) a partir de 
l’anàlisi competencial i institucional, és el pas previ per formalitzar la col·laboració 
mitjançant els instruments administratius que s’escaiguin.  
Una vegada definits, aquests àmbits de col·laboració es podrien estendre a la resta 
de diputacions de Catalunya, generant així un espai més ampli de col·laboració al 
servei del conjunt dels ens locals, pel que a les polítiques de protecció del patrimoni 
natural.  

- Tant el DACC com la Diputació consideren necessària la definició dels àmbits 
d’interès mutu en matèria d’espais naturals i de la conservació del patrimoni natural 
i la seva concreció a través d’un acord marc de col·laboració.  

D’acord amb allò exposat en els paràgrafs precedents, ambdues parts subscriuen el 
present acord marc de col·laboració. 
CLÀUSULES  
Primera. Objecte de l’acord marc de col·laboració  
El present acord marc de col·laboració té per objecte establir un marc de col·laboració 
entre el DACC i la Diputació en matèria d’espais naturals i conservació del patrimoni 
natural. 
Segona. Àmbits de la col·laboració  
La col·laboració entre les parts, regida pel present acord marc de col·laboració, es 
durà a terme en els següents àmbits:  
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a) Col·laboració en el disseny, la formulació i la tramitació de les propostes de 
declaració i ampliació dels espais naturals protegits. 

b) Col·laboració amb els ens locals en el desplegament del sistema d’espais naturals 
protegits, i en el desenvolupament de polítiques de conservació de la biodiversitat 
dins la matriu territorial, concretament en:  

a) Suport des dels ens locals a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030. 

b) Suport a la conservació, millora i gestió del patrimoni natural dels Espais 
Naturals de la demarcació de Girona sense òrgans de gestió específics. 

c) Plans d’acció local per a la biodiversitat en el context dels plans globals en 
matèria de protecció de la biodiversitat.  

d) Planificació, implantació i desplegament de la Infraestructura verda a escala 
municipal, incorporant els espais urbà, periurbà i rural.  

e) Foment de l’agrobiodiversitat en espais agraris i de bones pràctiques de 
conservació de la biodiversitat en el sòl no urbanitzable.  

f) Restauració i potenciació dels serveis ecosistèmics a través de les solucions 
basades en la natura. 

g) Planificació i gestió d’espècies exòtiques invasores.  
h) Gestió de la sobre freqüentació en espais naturals a escala local. 
i) Projectes d’informació, educació i sensibilització ambiental.  

c) Col·laboració en la planificació d’espais naturals protegits.  
d) Coordinació i actualització mútua d’informació i de coneixements tècnics propis de 

l’àmbit de la biodiversitat.  
e) Intercanvi de l’experiència i dels coneixements adquirits arran de la participació 

respectiva en comissions i grups de treball regionals, nacionals i internacionals de 
l’àmbit de la biodiversitat.  

Tercera. Compromisos de les parts  
a) El DACC, mitjançant la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 

es compromet, en els àmbits de col·laboració que descriu la clàusula segona, a:  
1. Establir i mantenir una estreta col·laboració amb la Diputació per garantir 

l’intercanvi d’informació.  
2. Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuació en el marc de l’acord marc 

de col·laboració.  
3. Crear i participar en un grup de treball, format per membres de les dues 

parts signatàries de l’acord. 
b) La Diputació es compromet, en els àmbits de col·laboració que descriu la clàusula 

segona a:  
1. Establir i mantenir una estreta col·laboració amb el DACC per garantir 

l’intercanvi d’informació.  
2. Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuacions en el marc de l’acord 

marc de col·laboració.  
3. Participar en un grup de treball, format per membres de les dues parts 

signatàries de l’acord.  
La concreció anual o bianual d’aquests compromisos, proposada pel grup de treball 
d’acord amb la clàusula sisena del present acord marc de col·laboració, serà aprovada 
per cadascuna de les parts i es recollirà en convenis específics, que també 
determinaran els compromisos de les parts, l’execució i el finançament, l’objecte i la 
metodologia i el pressupost desglossat de les actuacions i les aportacions de cada 
entitat.  
Quarta. Vigència  
El present acord marc de col·laboració serà vigent i produirà efectes des del dia 
següent a la seva darrera signatura i per un termini de quatre anys.  
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Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar 
perllongar-lo per un període de quatre anys més. A aquests efectes, qualsevol de les 
parts podrà comunicar a l’altra la seva intenció de prorrogar l’acord, la qual cosa haurà 
de notificar abans de la data de venciment del termini de vigència, amb una antelació 
mínima de tres mesos.  
L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al 
present acord marc de col·laboració.  
Cinquena. Extinció de l’acord marc de col·laboració 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada 
del present acord marc de col·laboració:  

 La resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit abans 
de finalitzar el termini de vigència establert.  

 La resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants amb denúncia 
comunicada a l’altra part. 

 El compliment del seu objecte.  
 La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es 

reuneixin els requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada 
judicialment.  

 L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos contrets a la 
clàusula tercera del present acord marc de col·laboració.  

En cas que existeixi la voluntat d’una de les parts de denunciar l’acord marc de 
col·laboració, la denúncia s’haurà de fer amb una antelació mínima de tres mesos a la 
data en que es vulgui deixar l’acord sense vigència.  
Sisena. Grup de treball   
Per tal de fer el seguiment, la interpretació i el control del compliment de les 
obligacions contingudes en aquest acord marc i en general dels seus termes, es 
constituirà un Grup de treball que estarà format per tres representants de cadascuna 
de les parts signatàries. Les parts acorden que, durant la vigència del present acord 
marc, actuarà com a President un dels tres representants designats pel DACC. Es 
portaran a terme reunions de treball amb una periodicitat a establir de mutu acord, 
llevat el cas que la reunió tingui per objecte el desenvolupament de la funció 
d’interpretació i de control en el compliment de les obligacions contingudes en el 
present acord en quin cas, les parts acorden que la convocatòria és obligada. Al marge 
de la dita funció són, també, funcions del Grup de treball les següents:  

 Proposar les actuacions a desenvolupar en el marc de l’acord.  
 Proposar les tasques a realitzar per cadascuna de les parts signants de l’acord.  
 Exercir de punt de trobada entre les dues entitats signatàries per integrar i 

complementar els treballs desenvolupats.  
 Fer el seguiment de l’execució de les actuacions i tasques en el marc de 

l’acord. 
Així mateix el Grup de treball serà competent per conèixer els conflictes i/o 
discrepàncies que sorgeixin entre les parts relatius a la interpretació i/o compliment del 
contingut del present acord.  
Setena. Publicitat  
D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques, un cop signat, el present acord es 
publicarà al DOGC i a la pàgina web del Departament.  
L’acord marc també es publicarà al web del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.  
Així mateix, aquest acord es publicarà al web del Registre de convenis signats per la 
Diputació de Girona amb altres institucions públiques i privades, que és accessible des 
del Portal de la Transparència de la Corporació. 
I en prova de conformitat amb el contingut de l’acord, les parts el signen.” 
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SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural. 
 
QUART. Publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona i una 
ressenya d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
11. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial presentada per 
l'advocada Yolanda Vila Morales, en nom de PSF - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 2 de setembre de 2020, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2020/7709, derivat de la reclamació presentada per 
Yolanda Vila Morales, en nom de PSF, 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 24 de febrer 
de 2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
indicat, instat per PSF.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2020/7709 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de PSF, representat per l’advocada Yolanda Vila Morales, 
que sol·licita una indemnització econòmica de 1.747,51 euros pels danys materials 
soferts el dia 10/07/20, com a conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la 
topada del vehicle amb matrícula **** amb un porc senglar que va irrompre a la 
carretera GIV-6103, de Palau-Saverdera a Castelló d’Empúries.  
  
2. Mitjançant decret de data 2 de setembre de 2020 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial 
de les administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la 
companyia asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
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 afectat. 
 
4. Per decret de 22 de març de 2021 es va nomenar nou instructor de l’expedient.  
 
5. Per provisió de data 9 de desembre de 2021 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 2 de desembre de 2021, així com 
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traslladar-lo als interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini 
de deu dies per formular al·legacions. 
 
6. Únicament ha presentat al·legacions la companyia asseguradora de la Diputació de 
Girona, en data 17 de gener de 2022, interessant que la Diputació no assumeixi la 
responsabilitat en aquest expedient.  
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada de la motocicleta que conduïa, amb matrícula ****, el dia 10 
de juliol de 2020 a la carretera GIV-6103. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
conservació i manteniment de la via per absència de tancament o deficient estat del 
mateix i per absència de senyalització de perill d’animals salvatges.  
 
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 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, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
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 amb 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 
a 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. 
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En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta comunicat 
d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra (núm. 
001529/20/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula **** circulant per la 
carretera GIV-6103, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 10 de juliol de 2020, al 
voltant de les 11:32 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 2. 
 
Pel que fa als danys al·legats, amb la reclamació s’acompanya informe de valoració 
pericial per import de 1.747,51 euros si bé no consta factura del taller de reparació ni 
tampoc justificant de pagament, per la qual cosa no és possible considerar-los danys 
efectius.  
 
Segons el reclamant la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via va ser el que va 
desencadenar l’accident. Vist l’atestat dels Mossos d’Esquadra i el contingut de 
l’informe del Servei afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, 
directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària, es constata que el 
gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i 
una vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, en el moment de l’accident el tram entre els 
punts kilomètrics 0+050 al 3+600 tenia instal·lada senyalització vertical d’advertència 
de perill per animals salvatges (P24), en ambdós sentits de la marxa, amb panell 
complementari S-810 de 4km (longitud del tram senyalitzat), i per tant en el tram del 
sinistre.  
D’aquest informe també consta que el gestor de la carretera efectua un estudi i 
seguiment de la sinistralitat causada per animals salvatges i la conseqüent instal·lació 
de la senyalització vertical d’advertència de perill que correspongui a la xarxa viària 
que gestiona. I per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via 
respecte aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en compte 
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a 
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es 
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. D’acord amb 
les característiques del tram, i essent de dia, i un dia clar, a la velocitat correcte el 
vehicle ha de circular a una velocitat que el permeti aturar-se en condicions de 
seguretat davant la irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, en compliment de l’article 
19 del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial, avui article 21 del Text refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor 
prendre en consideració aquelles circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, 
de manera que el pugui aturar dins dels límits del seu camp de visió i davant de 
qualsevol obstacle que es pogués presentar. 
 

3. En tercer lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
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refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 
del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que la via estava degudament senyalitzada.  
 

4. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per 
bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea privada 
de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i que existia 
el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per aquest motiu el 
conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals salvatges en qualsevol 
moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la proximitat del bosc, el que 
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obligava a que conduís de manera que pogués evitar la col·lisió amb algun exemplar 
que irrompés en la calçada.” 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma: “A l'Administració, com a titular i gestora del 
domini públic viari, li incumbeix el deure de mantenir les carreteres en adequat estat de 
seguretat en el trànsit rodat, però tal deure no es pot dur a l'extrem d'haver de 
assegurar qualsevol incidència que pogués produir-se en les mateixes, incloses 
aquelles de tot punt imprevisibles i inevitables com ocorre en el present cas. És cert 
que aquest Tribunal ha considerat en algunes de les seves resolucions que la brusca 
irrupció d'un animal salvatge en una via ràpida, com són les autovies i les autopistes, 
carreteres destinades al trànsit de vehicles en particulars condicions de rapidesa i 
seguretat, constitueix una circumstància obertament pertorbadora, per la qual sobtat i 
desacostumat, d'aquelles condicions normals previsibles en general per als usuaris 
d'una via que gaudeix de protecció perimetral per mitjà de tanques, i que de produir 
aquesta circumstància pot suposar un incompliment dels deures de l'Administració 
com a titular del domini públic viari i ser determinant d'una responsabilitat patrimonial. 
Però no és aquest el cas d'actuacions, en el qual ens trobem davant d'una carretera 
nacional que no té la consideració de via ràpida, ni gaudeix per tant de protecció 
perimetral que pogués impedir la presència sobtada d'animals a la calçada, 
circumstància, d'altra banda, previsible per als usuaris, quan a més en aquests casos 
ni encara extremant les precaucions podria mai una Administració diligent assegurar 
que aquesta circumstància no anés a produir-se, de manera que no  pot imputar-se 
responsabilitat ja que el dany no té ni pot tenir la consideració de antijurídic ni és 
conseqüència del funcionament del servei públic, sense que obsti a l'anterior conclusió 
el fet que no hi hagués senyalització específica de perill per animals solts, ja que ni 
aquesta circumstància ha resultat acreditada excepte per les manifestacions de l'actor 
-res d'això es diu en l'atestat ni en els informes que consten en l'expedient-, ni seria 
suficient en sí mateixa per fundar la responsabilitat patrimonial de l'Estat ja que segons 
el mateix relat del recurrent l'aparició de l'animal va ser sobtada, durant la nit i quan 
circulava a molt escassa velocitat -50 km. per hora, en escrit de conclusions, no 
donant-li temps si més no a frenar, de manera que la senyalització exigida, que es diu 
absent, en res hagués alterat el resultat produït.” 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
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 
la proposta exposada, 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’advocada Yolanda Vila Morales, en representació del senyor PSF, relativa als danys 
soferts en accident de circulació a la carretera GIV-6103, mentre circulava amb el 
vehicle amb matrícula ****, en data 10 de juliol de 2020. 
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Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
12. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació 
presentada per Robert brell Crespo, en nom i representació de CNG i de Liberty 
Seguros, S. A. - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 26 de gener de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2020/9781, derivat de la reclamació presentada per 
Robert Brell Crespo, en nom i representació de CNG i de Liberty Seguros, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 24 de febrer 
de 2022 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 Robert Brell Crespo, en nom i representació de CNG i 
de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’advocat Robert Brell Crespo presenta reclamació en nom de CNG i de Liberty 
Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (RGE E-2020-33298, 27/11/20) 
amb la que sol·licita una indemnització econòmica de 466,32 euros per danys soferts 
en el vehicle amb matrícula ****, en accident de trànsit ocorregut el dia 4 de gener de 
2020 a causa de la topada amb una pedra a la carretera GIV-5262. 
 
2. En data 26 de gener de 2021 s’admet a tràmit la reclamació efectuada, s’incoa 
expedient de responsabilitat patrimonial i es nomena instructor de l’expedient. 
 
3. Per decret de 23 de març de 2021, es nomena nou instructor de l’expedient. 
 
4. Per provisió, de data 22 d’abril de 2021, s’obre un període de prova, s’admet la 
prova documental aportada amb la reclamació inicial i se sol·licita informe del servei de 
Xarxa Viària. 
 
5. Per provisió, de data 21 de desembre 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 25 de novembre de 2021, i es posa de manifest l’expedient per tal de formular 
al·legacions. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
Els interessats reclamen ser indemnitzats pels danys soferts, el dia 4 de gener de 2020, 
pel vehicle matrícula ****, a la carretera GIV-5262, a Pardines.  
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La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la presència d’una 
pedra al mig de la calçada. 
  
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”; 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 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.” I 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. 
 
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, s’aporta atestat dels Mossos 
d’Esquadra número 000036/20/ARTGIRONA que acredita que el vehicle amb 
matrícula **** circulava per la carretera GIV-5262, el dissabte dia 4 de gener de 2020, i 
que al punt quilomètric 3,2 al voltant de les 07:59h va patir un accident que li va 
provocar danys. 
 
En l’atestat s’esmenta que era de nit, feia bon temps i la superfície era seca i neta. 
 
Pel que fa als danys al·legats, els interessats aporten informe i factura del taller; que 
concorden amb els apreciats en l’atestat dels Mossos d’Esquadra, que els situen en 
els baixos del vehicle, amb trencament de carter i vessament d’oli. 
 
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 s’indiquen, 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 
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hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els 
danys reclamats: 
 
En primer lloc, perquè s’acredita que s’havia portat a terme un acurat manteniment de 
la via 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. 
  
En segon lloc, l’informe del servei acredita la realització d’estudi i actuacions per 
prevenir l’estabilitat i riscos dels talussos de les carreteres de la xarxa, prioritzant-se 
les actuacions que presenten un risc alt. No presentant el talús existent al tram 
accidentat risc alt de perillositat ni vulnerabilitat.  
 
En tercer 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, en el tram previ al punt 
de l’accident en el sentit en què circulava el cotxe accidentat la senyalització vertical 
establia una velocitat aconsellada inferior i advertia de possibles perills. Concretament 
en aquesta via existia (PK 0+430) senyal P14b d’advertència de corba perillosa i S7 de 
velocitat màxima aconsellable de 40km/h amb senyal S810 de definició de longitud del 
tram de 5km al que es referia la senyalització.  
 
En quart lloc, d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en compte 
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a 
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es 
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar.  
 
Segons l’atestat dels Mossos d’Esquadra era de nit, amb bon temps i la superfície 
seca i neta. No s’aprecia la pedra amb la que s’al·lega la topada en la fotografia que 
incorpora l’atestat que li va proporcionar el conductor, al·legant-se que un segon 
vehicle va enretirar la pedra daltabaix. No obstant això, com hem dit el punt de 
l’accident estava afectat per una recomanació de velocitat aconsellable de 40km/h. i 
segons l’informe del servei de Xarxa Viària, a la velocitat adequada existia visibilitat. 
  
Atenent al contingut de 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.”  
 
En definitiva, els motius indicats constaten que la gestió de la via s’adequava 
perfectament als estàndards de servei exigibles a una carretera local (tant de 
manteniment i vigilància com de temps de resposta davant incidències); en aquest 
sentit cal advertir que el gestor de la carretera no va tenir avís d’incidència ni de 
l’accident, i que el mateix atestat recull que possiblement el vehicle accidentat fos el 
primer que va passar davant l’obstacle; i per tant, no essent admissible pretendre 
l’omnipresència i immediatesa de l’administració davant de qualsevol incidència, i per 
tant, no és possible establir una relació causa efecte directa i eficaç entre el titular de la 
via i els danys al·legats. 
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En els termes exposats, i en relació amb el sistema de responsabilitat patrimonial 
objectiva, la jurisprudència més recent (sentència número 412/2015 de la Secció 
quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de maig de 2015) en 
supòsits similars estableix que: “La prestació per l'administració d'un determinat servei 
públic i la titularitat per part d'aquella de la infraestructura material per a la seva 
prestació, no implica que el vigent sistema de  responsabilitat patrimonial objectiva de 
les administracions públiques, converteixi a aquella en asseguradora universal de tots 
els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa 
per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuar administratiu, 
perquè del contrari es transformaria aquell en un sistema providencialista no previst en 
el nostre ordenament jurídic. 
 
També cal afegir que la intervenció culpable o negligent del mateix perjudicat, o d'un 
tercer, aliè a l'organització administrativa, trenca la relació de causalitat i, en 
conseqüència, no es pot exigir responsabilitat ni menys imputar-la al funcionament 
normal o anormal dels serveis públics. Per això cal que la intervenció del tercer sigui la 
causa eficient del dany o perjudici produït.” 
 
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. 
 
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 Robert 
Brell Crespo, en nom i representació de CNG i de Liberty Seguros, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A., relativa als danys soferts en l’accident de circulació a la 
carretera GIV-5262, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula ****, en data 4 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. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació 
presentada per Antonio Alberto Hernández del Rosal, en nom i representació 
d'Axa Seguros Generales, S.A. - Xarxa Viària 
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Per resolució de la Presidència de 9 de novembre de 2020, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2020/8330, derivat de la reclamació presentada per 
Antonio Alberto Hernández del Rosal, en nom i representació de l’entitat Axa Seguros 
Generales, S.A. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 24 de febrer 
de 2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
indicat, instat per AXA Seguros Generales, S.A. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2020/8330 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de l’entitat Axa Seguros Generales, S.A., representada per 
l’advocat, Antonio Alberto Hernández del Rosal, que sol·licita una indemnització 
econòmica de 2.100,78 euros pels danys materials soferts el dia 10/03/20, com a 
conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula 
**** amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GIV-5411, de Coll de Revell 
(C-25) a Sant Hilari.  
  
2. Mitjançant decret de data 9 de novembre de 2020 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial 
de les administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la 
companyia asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per decret de 23 de març de 2021 es va nomenar nou instructor de l’expedient.  
 
4. Per provisió de data 22 d’abril 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 afectat. 
 
5. Per provisió de data 20 de desembre de 2021 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 3 de desembre de 2021, traslladar-lo als 
interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies per 
formular al·legacions. 
6. Únicament ha presentat al·legacions la companyia asseguradora de la Diputació de 
Girona, en data 27 de gener de 2022, interessant que la Diputació no assumeixi la 
responsabilitat en aquest expedient.  
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle tot terreny, amb matrícula ****, el dia 10 de 
març de 2020 a la carretera GIV-5411. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la omissió de la 
obligació de senyalitzar el pas d’animals en llibertat. 
 
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 
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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 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, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
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 amb 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 
a 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 el cas present, consta comunicat 
d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra (núm. 
00803/20ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula **** circulant per la 
carretera GIV-5411, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 10 de març de 2020, al 
voltant de les 8:22 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 0,5. 
 
Pel que fa als danys al·legats, amb la reclamació s’acompanya informe de valoració 
pericial per import de 2.100,78 euros i factura del taller de reparació si bé no consta 
justificant de pagament, per la qual cosa no es pot considerar l’efectivitat del dany.   
 
Segons el reclamant la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via va ser el que va 
desencadenar l’accident. Vist l’atestat dels Mossos d’Esquadra i el contingut de 
l’informe del Servei afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, 
directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària, es constata que el 
gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i 
una vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
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salvatges, existint senyalització vertical específica de perill per creuament d’animals 
salvatges (P-24) en els punts kilomètrics 3+980 i 5+080 amb panell complementari 
S-810 d’un quilòmetre, en ambdós sentits de la marxa. 
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en compte 
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a 
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es 
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. D’acord amb 
les característiques del tram, i essent de dia, i un dia clar, a la velocitat correcte el 
vehicle ha de circular a una velocitat que permeti aturar-se en condicions de seguretat 
davant la irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del 
Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, 
avui article 21 del Text refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en 
consideració aquelles circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera 
que el pugui aturar dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol 
obstacle que es pogués presentar. 
 

3. En tercer lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 
del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
degudament senyalitzat.  
 

4. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per 
bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
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d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea privada 
de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i que existia 
el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per aquest motiu el 
conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals salvatges en qualsevol 
moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la proximitat del bosc, el que 
obligava a que conduís de manera que pogués evitar la col·lisió amb algun exemplar 
que irrompés en la calçada.” 
 
I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 8/2019, de 10 de gener 
de 2019: “(...) La senyalització només es necessària quan es tracti de zona amb pas 
freqüent d’animals. I s’entén com a trams de concentració d’accidents amb ungulats 
aquells trams de carretera que tinguin una taxa superior a 3 accidents per kilòmetre en 
el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
 
Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
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al no ser exigible una vigilància a l’Administració superior a la corresponent a un 
estàndard de prevenció” d’acord amb la normativa aplicable. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
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 
Antonio Alberto Hernández del Rosal, en nom i representació d’Axa Seguros 
Generales, S.A., S.A., relativa als danys soferts en l’accident de circulació a la 
carretera GIV-5411, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula ****, en data 10 de 
març de 2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
14. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació 
presentada per Robert Brell Crespo, en representació de JCG - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 29 de gener de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2020/10063, derivat de la reclamació presentada per 
Robert Brell Crespo, en representació de JCG. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 21 de març de 
2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
indicat, instat pel Sr. JCG.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2020/10063 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació del Sr. JCG, representat per l’advocat, Robert Brell Crespo 
(RGE núm. 1-2020-34922), que sol·licita una indemnització econòmica de 1.051,26 
euros pels danys materials soferts el dia 25 de juny de 2020, com a conseqüència, 
segons manifesta el reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula **** amb un 
porc senglar que va irrompre a la carretera GIV-5312, a Sant Medir.  
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2. Mitjançant decret de data 29 de gener de 2021 es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. El dia 11 de març de 2021 la companyia asseguradora de la Diputació de Girona, 
Zurich, comunica que no pot assumir els danys reclamats perquè el seu import és 
inferior a la franquícia establerta en la pòlissa.   
 
4. Per decret de 23 de març de 2021 es va nomenar nou instructor de l’expedient.  
 
5. Per provisió de data 23 d’abril de 2021 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 afectat. 
 
6. Per provisió de data 9 de desembre de 2021 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 2 de desembre de 2021, traslladar-lo als 
interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies per 
formular al·legacions. 
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula ****, el dia 25 de juny de 2020 a 
la carretera GIV-5312. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la deficient 
senyalització vertical de la via, d’advertència de pas d’animals en llibertat. 
 
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 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, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
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 amb acreditar 
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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 
a 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 el cas present, consta únicament 
acta de manifestacions del propi conductor davant de la Policia-Mossos d’Esquadra, 
amb la que s’indica que el sinistre es va produir a la carretera GIV-5312 a l’alçada del 
punt kilomètric 2 quan va irrompre un porc senglar a la via.  
 
Pel que fa als danys al·legats, amb la reclamació s’acompanya informe de valoració 
pericial per import de 1.051,26€ euros, però no n’aporta factura del taller de reparació 
ni justificant de pagament.    
 
Vist l’informe del servei afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, 
directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del servei de Xarxa Viària, es constata que el 
gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i 
una vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, existint senyalització vertical específica de perill per creuament d’animals 
salvatges (P-24) en els punts kilomètrics 2+000 al 4+500 amb panell complementari 
S-810 (indicant la longitud del tram senyalitzat), en ambdós sentits de la marxa des de 
l’any 2016; i per tant en el tram de l’accident reclamat. Indicant també l’informe que 
l’estudi dels anys posteriors no va requerir cap modificació de longitud del tram en la 
senyalització vertical d’advertiment de perill per pas d’animals salvatges existent.  
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en compte 
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a 
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es 
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. D’acord amb 
les característiques del tram, i essent de dia, i un dia clar, a la velocitat correcte el 
vehicle ha de circular a una velocitat que permeti aturar-se en condicions de seguretat 
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davant la irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del 
Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, 
avui article 21 del Text refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en 
consideració aquelles circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera 
que el pugui aturar dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol 
obstacle que es pogués presentar. 
 
3. En tercer lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 
del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
degudament senyalitzat.  
 

4. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per 
bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
 
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
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primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea privada 
de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i que existia 
el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per aquest motiu el 
conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals salvatges en qualsevol 
moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la proximitat del bosc, el que 
obligava a que conduís de manera que pogués evitar la col·lisió amb algun exemplar 
que irrompés en la calçada.” 
 
I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 8/2019, de 10 de gener 
de 2019: “(...) La senyalització només es necessària quan es tracti de zona amb pas 
freqüent d’animals. I s’entén com a trams de concentració d’accidents amb ungulats 
aquells trams de carretera que tinguin una taxa superior a 3 accidents per kilòmetre en 
el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
 
Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
al no ser exigible una vigilància a l’Administració superior a la corresponent a un 
estàndard de prevenció” d’acord amb la normativa aplicable. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
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 Robert 
Brell Crespo, en nom i representació de JCG, relativa als danys soferts en l’accident 
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de circulació a la carretera GIV-5312, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula 
****, en data 25 de juny de 2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
15. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació 
instada per Verti Aseguradora, S.A. i ARJ - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 9 d’abril de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/1835, derivat de la reclamació presentada per 
Xavier Rubau Trayter, en nom i representació de l’entitat Verti Aseguradora, Cía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. i de ARJ. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 21 de març de 
2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
indicat, instat per Verti Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. i ARJ. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/1835 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de l’entitat Verti Aseguradora, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., i de ARJ representats per l’advocat, Xavier Rubau Trayter, tramesa 
per la Generalitat de Catalunya, que sol·licita una indemnització econòmica de 
3.060,84 euros per l’asseguradora i 350€ per ARJ, pels danys materials soferts el dia 
3/04/20, com a conseqüència de la topada del vehicle amb matrícula **** amb un porc 
senglar que va irrompre a la carretera GIV-5238, de la N-260 a Cabanelles.  
  
2. Mitjançant decret de data 9 d’abril de 2021 es va admetre a tràmit la reclamació, es 
va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 22 d’abril de 2021 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 afectat. 
 
4. Per provisió de data 9 de desembre de 2021 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 2 de desembre de 2021, traslladar-lo als 
interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies per 
formular al·legacions. 
 
5. Únicament ha presentat al·legacions la companyia asseguradora de la Diputació de 
Girona, en data 31 de gener de 2022, interessant que la Diputació no assumeixi la 
responsabilitat en aquest expedient.  
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II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
Els interessats reclamen que se’ls indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula **** el dia 3 d’abril de 2020 a la 
carretera GIV-5238 amb un porc senglar. 
 
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 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, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
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. 
 
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 amb 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 
a 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 el cas present, consta comunicat 
d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra (núm. 
00892/20ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula **** circulant per la 
carretera GIV-5238, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 3 d’abril de 2020, al 
voltant de les 3:30 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 0,4. 
 
Pel que fa als danys al·legats al cotxe, no s’acredita la titularitat del vehicle, si bé en la 
pòlissa d’assegurances aportada s’observa que hi consta JJA i com a prenedor 
d’aquella i pagador dels 350 € de franquícia, el Sr. MRJ, per la qual cosa concorreria 
una manca de legitimació activa per efectuar la reclamació de danys sobre vehicle aliè. 
Així mateix, amb la reclamació no s’acompanya informe de valoració pericial ni tampoc 
consta factura del taller de reparació, per la qual cosa tampoc no es pot considerar 
l’efectivitat del dany.   
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Segons el reclamant la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via va ser el que va 
desencadenar l’accident. Vist l’atestat dels Mossos d’Esquadra i el contingut de 
l’informe del servei afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, 
directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del servei de Xarxa Viària, es constata que el 
gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i 
una vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, existint senyalització vertical específica de perill per creuament d’animals 
salvatges (P-24) des del punt kilomètric 0+100 fins el 2+990 amb panell complementari 
S-810 indicatiu de tres quilòmetres, en ambdós sentits de la marxa. I per tant en el 
tram on es va produir l’accident (km 0+400). 
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal adequar la 
conducció a l’estat de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin 
suscitar de manera que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es 
pugui presentar, en compliment de l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a motor i seguretat vial.3. En tercer lloc, perquè cal tenir en 
compte el que la pròpia legislació de carreteres disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres) respecte 
els immobles adjacents a la carretera: la seva conservació és obligació dels propietaris. 
Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del 
qual queda afectat per les restriccions de la Llei de Carreteres, la seva titularitat és 
privada, i aquesta obligació de conservació no desapareix. 
 
3. Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 
del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
degudament senyalitzat.  
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4. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per 
bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea privada 
de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i que existia 
el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per aquest motiu el 
conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals salvatges en qualsevol 
moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la proximitat del bosc, el que 
obligava a que conduís de manera que pogués evitar la col·lisió amb algun exemplar 
que irrompés en la calçada.” 
 
I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 8/2019, de 10 de gener 
de 2019: “(...) La senyalització només es necessària quan es tracti de zona amb pas 
freqüent d’animals. I s’entén com a trams de concentració d’accidents amb ungulats 
aquells trams de carretera que tinguin una taxa superior a 3 accidents per kilòmetre en 
el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
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Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
al no ser exigible una vigilància a l’Administració superior a la corresponent a un 
estàndard de prevenció” d’acord amb la normativa aplicable. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
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 Xavier 
Rubau Trayter, en nom i representació de Verti Aseguradora, Cía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. i de ARJ, relativa als danys soferts en l’accident de circulació a la 
carretera GIV-5238, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula ****, en data 3 
d’abril de 2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
16. 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: 
 
16.1. Aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i en Consell Comarcal del Bages en relació al programari de 
gestió de cementiris GesCem 
 
Una de les competències pròpies de la Diputació és la coordinació dels serveis 
municipals entre si per garantir la prestació integral i adequada dels serveis de 
competència municipal a la totalitat del territori provincial, d’acord amb els articles 26.3 
i 31.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
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El Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris 
es va crear al 2018 per oferir als ajuntaments de l’àmbit territorial de la Diputació els 
recursos recollits al Pla de serveis aprovat pel Ple de la Diputació de 20 de març de 
2018 i modificat el 16 de febrer de 2021, la publicació definitiva del qual es va efectuar 
al BOPG número 1380 de 24 de febrer de 2021. 
 
Un dels recursos que s’ofereix és l’aplicació informàtica “GESCEM” que facilita la 
gestió informatitzada del cementiri i substitueix el llibre registre del cementiri en format 
paper i que va ser desenvolupada pel Consell Comarcal del Bages, amb qui es va 
signar un conveni de col·laboració el 17 d’abril de 2018. 
 
Fins al moment, 66 municipis gironins han sol·licitat i tenen concedida la utilització de 
l’eina informàtica, que s’ofereix sota la modalitat de proveïdor d’aplicacions i que a 
través d’un domini propi d’Internet, protegit per un certificat de servidor segur, els 
usuaris, degudament autoritzats, poden accedir al sistema.  
 
El conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Bages té una vigència de quatre anys des de la data de la seva signatura i preveu la 
possibilitat de pròrroga expressa per anys successius fins al termini màxim de quatre 
anys més. 
 
Vist l’èxit del recurs, ambdues parts manifesten la voluntat de prorrogar un any més 
l’esmentat conveni  per a la utilització del programari de gestió de cementiris 
municipals GESCEM. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat el Diputat delegat de Suport a les Entitats 
Locals proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal del Bages en relació al programari de gestió de 
cementiris municipals-GESCEM, el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a 
continuació: 
 
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES EN RELACIÓ AL PROGRAMARI DE GESTIÓ 
DE CEMENTIRIS MUNICIPALS “GESCEM” 
Expedient 2018/385 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Miquel 
Noguer i Planas, facultat per aquest acte per la Junta de Govern de data [data de 
l’acord], i assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.  
I de l’altra, el CONSELL COMARCAL DEL BAGES, representat pel seu president, Sr. 
Eloi Hernàndez i Mosella, facultat en virtut de les competències que li atribueix la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, assistit per la Sra. Mª Llum Bruno García, 
Secretària d’aquest Consell Comarcal.  
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 17 d’abril de 2018, es va signar un conveni de col·laboració en 
relació al programari de gestió de cementiris municipals “GesCem”. 
Segon.- El pacte setè regula la vigència del conveni que és de 4 anys a comptar des de 
la data de la seva signatura i preveu la possibilitat que sigui prorrogat anualment, fins a 
un màxim de 4 anys. Es proposa la pròrroga d’1 any més, essent la vigència de 
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l’addenda des de la data de signatura fins a passat 1 any des d’aquesta data, si no hi ha 
una denúncia expressa per una de les dues parts al menys un mes abans de la 
finalització de l’any vigent. 
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN 
PRIMER.- Prorrogar la vigència del conveni per un període d’1 any més, essent la 
vigència de l’addenda des de la data de signatura fins a passat 1 any des d’aquesta 
data, si no hi ha una denúncia expressa per una de les dues parts al menys un mes 
abans de la finalització de l’any vigent. 
SEGON.- Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2018, acordant 
que les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart seran les 
següents: 

8) La quantitat de 3.500,00 € el mes de juliol de cada any mentre estigui vigent 
l’addenda de pròrroga del conveni. 

TERCER.- Actualitzar la composició de la Comissió de seguiment, vigilància i control 
de l’execució del conveni establerta en el pacte desè, en el sentit de modificar la 
persona que ocupa el càrrec de gerent del Consell Comarcal del Bages, quedant de la 
forma que es detalla a continuació: 
Per part del consell Comarcal del Bages: 
La Gerència del Consell Comarcal del Bages, Sra. Gal·la Costadellas Bertran. 
El cap tècnic de Servei d’Informàtica del Consell Comarcal del Bages, Sr. Joan Monrós 
Careta. 
Per part de la Diputació de Girona per: 
El cap del servei de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, Sr. Josep 
Garriga i Gandol. 
La tècnica del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, Sra. Roser Malagelada 
Moner. 
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen 
signen aquesta addenda, a la data i llocs que s’assenyalen.” 
 
SEGON. Facultar al president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i 
de qualsevol altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat. 
 
TERCER. Publicar la present addenda de pròrroga del conveni al Butlletí Oficial de la 
província de Girona (BOPG), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
trametre-la al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de 
fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
QUART. Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’addenda del conveni a favor del 
Consell Comarcal del Bages, per un import total de 3.500 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 220/9200/22706. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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16.2. Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Girona per al finançament de 
Temps de Flors 
 
L’Ajuntament de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Temps de Flors, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/57).  
 
“Girona, Temps de Flors" és un dels esdeveniments més importants de la ciutat de 
Girona, permet posar en relleu el patrimoni monumental i històric a través dels 
diferents projectes florals que s'exposen en monuments, jardins, espais urbans, 
juntament amb altres espais naturals de l'entorn. 
 
Enguany s'ha celebrat una edició especial: "Girona, Temps de Flors. A cel obert" 
adaptat a la situació pandèmica de la  Covid-19 i donant compliment a totes les 
mesures sanitàries i de seguretat. Motiu pel qual, s'han limitat les exposicions als 
espais exteriors i a l'aire lliure i s’ha ampliat a 9 barris de la ciutat de Girona. No 
obstant, els espais han lluït més que mai, han estat replets de flor natural i 
acompanyats de propostes culturals, gastronòmiques, així com d’innovació i creativitat 
als projectes florals. 
 
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 cooperació amb els ens 
locals en el desenvolupament de les seves activitats i programacions culturals. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament 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’Ajuntament de Girona, per al finançament del 
Temps de Flors, que tindrà lloc a Girona, l’any 2022, que es detalla a continuació:  
 

Número d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/57 Ajuntament de Girona P1708500B Temps de Flors De l’1 de gener al 
31 d’agost de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

419.000 € 419.000 € 31.000 € 7,40 %  419.000 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-UN MIL EUROS, 
(31.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46237 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
 
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 31 
d’agost de 2022. 
 
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.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de VINT-I-UN MIL 
SET-CENTS EUROS (21.700 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70 % de 
l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció. El pagament tindrà lloc dins el mateix exercici en 
què es concedeix, i sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 
 
Quan l’Ajuntament de Girona, hagi presentat telemàticament al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de  NOU MIL 
TRES-CENTS EUROS, (9.300 €), corresponents al 30% restant. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Girona ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
419.000,00 € 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; 
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;  
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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) 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 a l’activitat 
 
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  15 de setembre de 
2022. 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: 
 

1) 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. 

2) 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.) 

3) 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’Ajuntament 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 
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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. 
L’Ajuntament de Girona 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. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament 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; 
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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’Ajuntament 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.    
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. 
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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.  
 

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. 
 
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’Ajuntament de Girona.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
16.3. Aprovar addenda al conveni amb l'Aj. de Sant Gregori, enllumenat edificis 
públics 
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Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 22 de setembre de 
2020, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Gregori i la 
Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins l’1 
de gener de 2022. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar, mitjançant l’acord 
exprés de les dues parts que subscriuen del conveni. 
 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, fins l’1 de gener de 2026, el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Gregori i la Diputació de Girona.  
 
D’acord amb els antecedents, la diputada delegada de Programes Europeus, proposa 
a la Junta de Govern l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Gregori i la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució 
del projecte de millora de l’eficiència energètica de diferents edificis municipals, 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el contingut de la qual es 
reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
GREGORI I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,   PEL COFINANÇAMENTI I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS, COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
 
CN/4066   EXP.: 2016/827 
 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas,  i 
facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 18 de 
gener de 2022. 
El Sr. Joaquim Roca i Ventura, alcalde de Sant Gregori, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a l’Avinguda de Girona, 33, 
17150 Sant Gregori, amb NIF P1717300F. 
 
Antecedents 
 

1) Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 20 d’octubre de 2020 entre 
les dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè 
d’aquest conveni estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021. 

2) Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar 
per un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.  

3) Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona 
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini 
mínim de 5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 
1303/2013, inclosa en l’operació “Eficiència energètica de l'enllumenat públic 
exterior i d'edificis d'entitats locals” (GO03-000042), la qual va ser aprovada en 
la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 
2014-2020. 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
 
Pactes 
 
Primer.  
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè, que queda redactat de la 
manera següent: 
 
 “El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
de quatre anys.”. 
 
Segon. 
Prorrogar aquest conveni fins l’1 de gener de 2026. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i 
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i 
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Gregori, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
17. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:45 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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