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Número:  1070 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 7 de juny de 2022
Hora: 10:10
Lloc: saló de sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/7056

Hi assisteixen

Sr. Pau Presas i Bertran President accidental
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
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada
Sr. Jordi Turon Serra Vicesecretari
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Han excusat la seva absència

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
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. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer
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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 31 de maig de 2022

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

Cooperació Cultural

3 Aprovació subvenció nominativa a la Fundació
Prudenci Bertrana per al finançament dels Premis
Literaris 2022 - Cooperació Cultural

2022/X020203/136

4 Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Pau
Casals per projecte cultural i activitats educatives a
les comarques de Girona -  Cooperació Cultural

2022/X020203/174

5 Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Blanes per
al finançament del Concurs Internacional dels Focs
d'Artifici -  Cooperació Cultural

2022/X020203/19

Servei d'Esports
6 Ampliació del període d'execució i termini de

justificació de la subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Girona pel Programa Girona ciutat
esport femení -  Servei d'Esports

2022/X020203/1901

Medi Ambient
7 Aprovació de la resolució d'ajuts per al

desenvolupament d'actuacions, de conservació del
patrimoni natural per a Consorcis 2022-23 -  Medi
Ambient

2021/X020100/8912

8 Resolució de la campanya de subvencions per
actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del
territori, anualitats 2022-23 - Medi Ambient

2021/X020100/8885

Xarxa Viària

9 Aprovació text addenda primera al conveni entre la
Diputació de Girona i el Consorci Localret per
gestió, coordinació, supervisió i redacció de projectes
d'infraestructures telecomunicacions -  Xarxa Viària

2021/D030400/5180

10 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial,
derivat de la reclamació instada per Pablo
Pérez-Tormo Martínez-Cabot, en representació de
AGG  - Xarxa Viària

2021/D040600/6019
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Conservatori de Música Isaac Albéniz
11 Aprovar el preu públic per al III Curs de Música

Antiga de Girona-Monestir de Sant Daniel -
Conservatori de Música Isaac Albéniz

2022/F021205/6994

12 Proposicions urgents

13 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1.  Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 31 de
maig de 2022

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de maig 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.  Aprovació subvenció nominativa a la Fudació Prudenci Bertrana per al
finançament dels Premis Literaris 2022 - Cooperació Cultural

Es deixa sobre la taula

4.  Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Pau Casals per projecte cultural i
activitats educatives a les comarques de Girona - Cooperació Cultural

La Fundació Pau Casals ha sol·licitat una subvenció nominativa pel desenvolupament del
projecte cultural i les activitats, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/174). 

La Fundació Pau Casals, creada l’any 1972 per Pau Casals i Marta Casals, conserva el fons
documental, artístic i patrimonial del mestre Pau casals, gestiona el museu Vil·la Casals i la
beca Pau Casals per a joves talents en la interpretació del cello. Des de la Fundació es vol
promoure el llegat musical, cultural i cívic de Pau Casals a les comarques de Girona,
especialment entre la població escolar.

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 a projectes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és donar suport
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a les principals iniciatives que permetin una educació cultural global i integral de l’alumnat de
les comarques gironines i posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament
humà i especialment l’educació artística com a base del creixement cultural de la ciutadania.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de la Fundció Pau Casals, 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 la Fundació Pau Casals, per al finançament del
desenvolupament del projecte cultural i les activitats, que tindrà lloc a diverses localitats, l’any
2022, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del beneficiari Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2022/174 Fundació Pau Casals G43027499 Desenvolupament
del projecte cultural
i activitats

Del 16 d’octubre de
2021 fins al 30 de
setembre de 2022

Cost total de l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

25.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 80 % 25.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT MIL EUROS, (20.000,00€),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48129 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 del 16 d’octubre del 2021 fins al 30
de setembre 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.
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Es considera que la Fundació Pau Casals, accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el
termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00€ que representa un
percentatge de finançament del 80,00 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Pau Casals ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 25.000,00€
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;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb identificació de
l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració,
a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (document normalitzat de la Diputació).
g) 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’alumnes que han realitzat les activitats.
       - Nombre d’assistents a les activitats dutes a terme a la demarcació de Girona.

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 17 d’octubre 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és
possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari,
s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència
de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
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DESÈ. Obligacions del beneficiari.
La Fundació Pau Casals té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte
a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans
competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de difusió
que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la col·laboració
d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment
d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control
financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

La Fundació Pau Casals, 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.
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b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.

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

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

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

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

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

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

l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu
de les infraccions comeses.

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

QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

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
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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 la Fundació Pau Casals.

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

5.  Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Blanes per al finançament del Concurs
Internacional dels Focs d'Artifici - Cooperació Cultural

L’Ajuntament de Blanes ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
Concurs Internacional de Focs d’Artifici, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2022/19).

Celebració del 50è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava. Històricament,
el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava és el primer certamen pirotècnic
de Catalunya i el segon de l'Estat Espanyol, i compta amb un gran prestigi entre les pirotècnies
de tot el món. La competitivitat i la pugna de les empreses participants per aconseguir ser el
guanyador ha portat al Concurs fins els qualificatius de gran espectacle pirotècnic.

A la Mediterrània europea els focs d’artifici han esdevingut mostres del patrimoni popular dels
pobles que l'habiten, amb especial incidència al País Valencià, Catalunya, Itàlia i Malta. Les
àrees d'influència de les ciutats de Nàpols i València en són dos dels pols més importants, tant
de fabricació com d'ús. És per aquest motiu que, en aquestes zones geogràfiques i culturals, és
on existeixen més tallers de fabricació de productes pirotècnics.

En el calendari festiu dels Països Catalans, els focs artificials són ben presents. D’entre els
quals destaca el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava - Trofeu Vila de
Blanes.

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 a la cultura popular i tradicional. L’objectiu d’aquesta línia és
donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb la cultura popular i
tradicional catalana.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de l’Ajuntament de Blanes, 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
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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 Blanes, per al finançament del Concurs
Internacional de Focs d’Artifici, que tindrà lloc a Blanes, 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

2022/19 Ajuntament de Blanes P1702600F C o n c u r s
Internacional de Focs
d’Artifici

De l’1 de gener fins
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

129.000 € 129.000 € 50.000 € 38,75 % 129.000 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  CINQUANTA MIL EUROS,
(50.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46208 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.
Es considera que l’Ajuntament de Blanes, accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el
termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 38,75 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Blanes ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 129.000,00 €
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:
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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;
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:

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
L’Ajuntament de Blanes 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 Blanes, 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 Blanes, 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.
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.
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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 Blanes.

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

6.  Ampliació del període d'execució i termini de justificació de la subvenció
nominativa a l'Ajuntament de Girona pel Programa Girona ciutat esport femení -
Servei d'Esports

Antecedents

L’Ajuntament de Girona en data 9 de febrer de 2022 ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament de Programa Girona ciutat esport femení i s’ha instruït l'expedient
2022/1901.



15

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

Per acord de la Junta de Govern d’1 de març de 2022, es concedeix una subvenció nominativa a
l’Ajuntament de Girona per import de 20.000,00 euros pel Programa Girona ciutat esport
femení.

El punt Tercer de l’acord estableix que el període d’execució comença l’1 de gener de 2022 i
finalitza el 31 d’agost de 2022.

El punt Sisè de l’acord disposa que l’Ajuntament de Girona ha de justificar, en el termini que
finalitza el 30 de setembre de 2022, l’import de 30.000,00 euros corresponent a l’import total
de despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció.

L’Ajuntament de Girona en data 23 de maig de 2022 ha sol·licitat una ampliació del període
d’execució i del termini de justificació de la subvenció nominativa pel Programa Girona ciutat
esport femení.

De conformitat amb el Decret de 20 d’agost de 2019, de delegacions de la Presidència a la
Junta de Govern, l’òrgan competent per atorgar la subvenció és la Junta de Govern.

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. Ampliar el període d’execució fins al 30 de setembre de 2022.

Segon. Ampliar el termini per la justificació de la subvenció fins al 15 de novembre de 2022.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona.

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

7.  Aprovació de la resolució d'ajuts per al desenvolupament d'actuacions, de
conservació del patrimoni natural per a Consorcis 2022-23 - Medi Ambient

La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 221, el
dia 29 de novembre de 2021, publicà les bases específiques reguladores de subvencions per al
desenvolupament d’actuacions, de conservació del patrimoni natural per a consorcis gestors
d’espais d’interès natural i Ajuntaments.

D’altra banda, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 248, el dia 29 de
desembre de 2021, la Diputació de Girona, publicà l’aprovació de la convocatòria de
subvencions als ajuntaments per al desenvolupament d'actuacions de conservació de patrimoni
natural en espais d'interès natural (any 2022).

L’objecte de la Línia 1 és donar Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural
de la demarcació de Girona per a la conservació dels hàbitats, tàxons, patrimoni geològic i
accions per a la gestió de l’ús públic. Poden ser subvencionables exclusivament aquelles
propostes que tinguin per objecte la conservació i/o la millora del patrimoni natural (hàbitats,
tàxons d’interès de conservació, elements geològics d’interès) i les accions de gestió de l’ús
públic que tinguin com a finalitat la protecció dels valors naturals presents i la compatibilitat
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d’aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s’han
d’ubicar dins els espais de la Xarxa Natura 2000, o els espais d’interès natural inclosos al PEIN
(Pla d’Espais d’Interès Natural) de la província de Girona. Altrament, també es poden ubicar en
espais adjacents a aquests, sempre que tinguin una afectació positiva directa sobre l’espai
natural d’interès de protecció.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 26 d’abril de 2022, en
què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

Primer. Ampliar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions, de
conservació del patrimoni natural per a Consorcis (any 2022-23) en 52.081,53 € d’acord amb el
que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria corresponent:

A p l i c a c i ó
pressupostària

Import €
anualitat 2022

Import €
anualitat 2023 Augment € Import € final

anualitat 2022
Import € final
anualitat 2023

500/1700/46767 100.000,00 100.000,00 52.081,53 126.040,76 126.040,77
500/1700/76760 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00
Total 146.000,00 146.000,00 172.040,76 172.040,77

Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament
d’actuacions, de conservació del patrimoni natural per a Consorcis (any 2022-23), d’import
total 344.081,53 euros, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Import
anualitat 2022

Import
anualitat
2023

Crèdits finals
2022

Crèdits
final  2023

Diferència
2022

Diferència
2023

Línia 1. 500/1700/46767 126.040,76 126.040,77 145.000,50 145.000,51 +18.959,74 +18.959,74
Línia 2. 500/1700/76760 46.000,00 46.000,00 27.040,26 27.040,26 -18.959,74 -18.959,74
Total 172.040,76 172.040,77 172.040,76 172.040,77 0 0

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

Any Aplicació pressupostària Reajustament
2022 500/1700/46767 +18.959,74 € 
2023 500/1700/46767 +18.959,74 €
2022 500/1700/76760 -18.959,74 €
2023 500/1700/76760 -18.959,74 €

Total 0 €

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

Cinquè. Concedir als Consorcis que es relacionen a l’annex 1 –que s’incorpora a la present
proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, les subvencions a fons perdut pels
conceptes i imports que s'hi especifiquen.

Sisè: Determinar que a efectes d’aportar els indicadors que consten a l’article 11 de les bases
especifiques reguladores de la subvenció, caldrà que, dins del termini de justificació, el
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beneficiari empleni i envií l’enquesta dels indicadors de la subvenció disponible a:
https://survey123.arcgis.com/share/d78b35340f844369bde6c312fced6bee

Setè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost
de l’any 2022 i el 2023 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit 2022 Import concedit 2023
500/1700/46767 145.000,50 145.000,51
500/1700/76760 27.040,26 27.040,26
TOTAL 172.040,76 172.040,77

Vuitè. Condicionar les concessions de les subvencions del 2023 a l’existència de crèdit adequat
i suficient del pressupost de l’exercici corresponent.

Novè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

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

8.  Resolució de la campanya de subvencions per actuacions, per part
d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a
custòdia del territori, anualitats 2022-23 - Medi Ambient

La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 223, el
dia 22 de noviembre de 2021, publicà les bases específiques reguladores de la campanya de
subvencions per actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del
patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 2022-23.

D’altra banda, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 247, el dia 28 de
desembre de 2021, la Diputació de Girona, publicà l’aprovació de la convocatòria de
subvencions per actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del
patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 2022-23.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 21 d’abril de 2022, en
què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

Primer. Concedir a les entitats que es relacionen a l’annex 1 –que s’incorpora a la present
proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, les subvencions a fons perdut pels
conceptes i imports que s'hi especifiquen.

Segon. Desestimar les sol·licituds de les entitats que es relaciona a l’annex 2 –que s’incorpora a
la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals- pels motius que s’hi
senyalen, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona, ordenar l'arxiu dels expedients.

https://survey123.arcgis.com/share/d78b35340f844369bde6c312fced6bee
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Tercer. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/1700/48101 del
pressupost de l’any 2022 i 2023 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit 2022 Import concedit 2023
500/1700/48101 31.653,04 31.653,02

Quart. Condicionar les concessions de les subvencions del 2023 a l’existència de crèdit adequat
i suficient del pressupost de l’exercici corresponent.

Cinquè: Determinar que a efectes d’aportar els indicadors que consten a l’article 11 de les bases
especifiques reguladores de la subvenció, caldrà que, dins del termini de justificació, el
beneficiari empleni i envií l’enquesta dels indicadors de la subvenció disponible a:
https://survey123.arcgis.com/share/d78b35340f844369bde6c312fced6bee

Sisè. Anul·lar, de l’autorització de despesa de la campanya de subvencions per a actuacions,
per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del
territori, el saldo sobrant de les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat Autorització de despesa Aplicació pressupostària Saldo sobrant
2022 220219001002 500/1700/48101 28.346,96 €
2023 220219001021 500/1700/48101   28.346,98 €

Setè. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la
subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit en el termini d’un mes a comptar des de
la notificació.

Vuitè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

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

9.  Aprovació text addenda primera al conveni entre la Diputació de Girona i el
Consorci Localret per gestió, coordinació, supervisió i redacció de projectes
d'infraestructures telecomunicacions - Xarxa Viària

La Diputació de Girona i el Consorci Localret, en data 26 de juliol de 2021, van signar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret per a l’establiment
d’un marc de relació per a la gestió, coordinació, supervisió i redacció de projectes executius
d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Girona en el marc del pacte
nacional per a una societat digital.

Ambdues parts han manifestat la seva satisfacció per la col·laboració desenvolupada i
consideren adequat ampliar el seu objecte, així com acordar la pròrroga del període de vigència
establert a la clàusula cinquena del conveni.

D’acord amb això, cal modificar els annexos I i II per incorporar nous projectes executius
d’infraestructures de telecomunicacions a redactar pel Consorci Localret així com la clàusula
tercera relativa al finançament i cobertura dels costos objecte del conveni.

El Consell d’Administració del Consorci Localret, en data 5 d’abril de 2022, ha aprovat la

https://survey123.arcgis.com/share/d78b35340f844369bde6c312fced6bee
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proposta de l’addenda primera al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el
Consorci Localret per a l’establiment d’un marc de relació per a la gestió, coordinació,
supervisió i redacció de projectes executius d’infraestructures de telecomunicacions a la
demarcació de Girona en el marc del pacte nacional per a una societat digital.

El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials ha emès, en data 2 de maig de 2022, ha
informat favorablement la proposta de l’addenda primera al conveni esmentat.

D’acord amb els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals faculten a les
administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en l'àmbit de les seves
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.

Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’acord següent:

Primer. Aprovar el text de  l’addenda primera al conveni de col·laboració, que es transcriu tot
seguit, entre la Diputació de Girona i Consorci Localret per establir un marc de relació per a la
gestió, coordinació, supervisió i redacció de projectes executius d’infraestructures de
telecomunicacions a la demarcació de Girona en el marc del Pacte Nacional per a una Societat
Digital:

“INTERVENEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, en nom i
representació de la Corporació, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 34 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90 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, assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la
Diputació.
I de l’altra, el Consorci Localret representat per l’Il·lm. Sr. Jaume Oliveras i Maristany, en la
seva condició de president del Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari
general, Sr. Jordi Cases i Pallarès.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat i legitimació per a la formalització de la
present addenda i, a l’efecte,

MANIFESTEN
  Que la Diputació de Girona i el Consorci Localret, en data 26 de juliol de 2021,
van signar un conveni de col·laboració per establir un marc de relació per a la gestió,
coordinació, supervisió i redacció dels projectes executius d’infraestructures de
telecomunicacions a la demarcació de Girona en el marc del Pacte Nacional per a una Societat
Digital.
  Que les parts manifesten la seva satisfacció per la col·laboració desenvolupada i
consideren adequat ampliar el seu objecte, així com acordar la pròrroga del període de vigència
establert a la clàusula cinquena del conveni.
  Que, d’acord amb el que s’ha exposat, procedeix modificar els annexos I i II, per
incorporar nous projectes executius d’infraestructures de telecomunicacions a redactar per el
Consorci Localret en l’àmbit del present marc de relació; així com la clàusula tercera, relativa
al finançament i cobertura dels costos de l’objecte del conveni. 
Per tot l’exposat, les parts formalitzen el present document, que es regirà per els següents:

PACTES
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PRIMER. MODIFICACIÓ DEL CONVENI.
Mitjançant la present addenda es procedeix a la modificació de les següents clàusules i
annexos:

1.1. CLÀUSULA TERCERA:
La clàusula tercera queda redactada:

“TERCERA. FINANÇAMENT
La Diputació de Girona aportarà la quantitat de 45.033 euros per cobrir els costos necessaris
per donar compliment a l’objecte d’aquest Conveni, en relació amb la redacció del projecte
executiu de telecomunicacions (PROJECTE 01). Aquest import es finançarà amb càrrec a la
corresponent aplicació pressupostària del pressupost de la Diputació de Girona 2021.

La Diputació de Girona aportarà la quantitat de 82.464,00 euros per cobrir els costos necessaris
per donar compliment a l’objecte d’aquest Conveni, en relació amb la redacció del projecte
executiu de telecomunicacions (PROJECTE 02). Aquest import es finançarà amb càrrec a la
corresponent aplicació pressupostària del pressupost de la Diputació de Girona 2022.”

1.2. ANNEXOS I i II:
Es modifiquen els annexos I i II, d’acord amb la redacció següent:

ANNEX I

PROJECTES EXECUTIUS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA:

  PROJECTE 01:

 PROJECTE 02:
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ANNEX II

PLANNING TEMPTATIU EN RELACIÓ AMB LA REDACCIÓ DELS PROJECTES
EXECUTIUS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA:

 PROJECTE 01:

 PROJECTE 02:

SEGON. PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL CONVENI:
Les parts acorden prorrogar, per un termini d’un any més, la vigència prevista a la clàusula
cinquena del Conveni.
TERCER. La resta de clàusules del conveni signat el 26 de juliol de 2021 continuen plenament
vigents.
I, en prova de conformitat, les parts signen la present addenda primera”

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i per a
tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu desenvolupament.
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Tercer. Traslladar aquest acord al Consorci Localret i a Intervenció de la Diputació de Girona
pel seu coneixement i efectes procedents.

Quart. Autoritzar i disposar de la despesa de 82.464 euros a favor del Consorci Localret, amb
CIF P5800043A, núm. d’operació 920220005599 i amb càrrec a l’aplicació pressupostària
510/4530/22706 del pressupost de 2022.

Cinquè. Publicar íntegrament el conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

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

10.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la reclamació
instada per Pablo Pérez-Tormo Martínez-Cabot, en representació de AGG -
Xarxa Viària

Per resolució de la Presidència de 6 de juliol de 2020, es va incoar l’expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 2021/6019, derivat de la reclamació presentada per Pablo
Pérez-Tormo Martínez-Cabot en representació de AGG, 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 20 de maig 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 l’advocat Pablo Pérez-Tormo Martínez-Cabot en representació de AGG.

I. ANTECEDENTS

1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/6019 s’ha incoat i instruït a instàncies
de la reclamació del Sr. AGG, representat per l’advocat, Pablo Pérez-Tormo Martínez-Cabot
(RGE E-2021-19515 de 21/06/21), que sol·licita una indemnització econòmica de 3.047,76€
pels danys materials soferts el dia 6/07/2020, pel vehicle amb matrícula **** per la presència
de graveta al punt kilomètric 4,0 de la carretera GI-551.

2. Mitjançant decret de data 6/07/21 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 18/01/22 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 31/03/22 es disposa incorporar a l’expedient l’informe del servei afectat,
lliurat en data 28/01/22, traslladar-lo als interessats i posar de manifest l’expedient instruït i
concedir un termini de deu dies per formular al·legacions.



23

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

5. En data 10/05/22 presenta escrit d’al·legacions la companyia asseguradora de la Diputació de
Girona, interessant que la Diputació de Girona no assumeixi la responsabilitat del sinistre; i el
propi interessat, que reitera el que va sol·licitar amb la reclamació inicial.

II. FONAMENTS JURÍDICS

L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a conseqüència d’una
caiguda amb motocicleta, matrícula ****, a la calçada de la carretera GI-551, per l’existència
de graveta, el dia 6 de juliol de 2020.

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.
001489/20/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula **** circulant per la carretera
GI-551, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 6 de juliol de 2020, al voltant de les 11
hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 4,5.

Pel que fa als danys al·legats a la motocicleta, s’acredita la titularitat del vehicle, i així mateix
s’aporta informe valorant els danys al vehicle en 2.212,88 € (IVA inclòs) si bé no s’aporta
factura del taller de reparació per la qual cosa no es considera acreditada la seva reparació
efectiva. També es reclamen 834,88€ corresponents a la reparació de la pantalla del telèfon, i
roba i accessoris. No es consideren tampoc danys efectius atès que en el cas de la pantalla del
telèfon s’aporta un  pressupost i en la resta, factures de compra anteriors a la data del sinistre,
per la qual cosa tampoc es poden admetre com a justificants de danys efectius. 
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Segons el reclamant la presència de graveta a la calçada va provocar que al entrar a una corba el
conductor perdés el control de la motocicleta i caigués a l’asfalt. L’atestat dels Mossos
d’Esquadra indica que el que troba el conductor és sorra que el fa relliscar i xoca finalment
contra la tanca de la carretera.

D’acord amb 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.
Inclòs el control, seguiment i actuacions en els talussos de la carretera per prevenir riscos de
despreniments. Que com veiem en el cas de la carretera GI-551, l’any 2020 es van estabilitzar
quatre talussos.

Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància, prevenció i conservació de la via respecte
aquesta qüestió és correcta i adequada.

2. En segon lloc, perquè no consta cap incidència  per presència de sorra o pedres a la calçada; i
consta que el mateix dia de l’accident, dia 6/07/20 els vigilants de la carretera van
inspeccionar-la i van anotar incidència d’esllavissades als punt kilomètrics 5+724 i 15+394 que
va quedar resoltes l’endemà, però en cap cas es va apreciar afectació a la calçada. I en el punt
kilomètric de l’accident no van detectar cap incidència. 

3. I en tercer lloc, perquè les escasses característiques de la via, sinuosa i amb una amplada de 5
metres, i la presència de senyalització vertical específica en el pk 4+620 (anterior al sentit de
circulació de la motocicleta): P14b senyal d’advertència de corba perillosa a l’esquerra i senyal
S7 de velocitat màxima aconsellable de 60km/h i un senyal S810 on s’estableix una longitud de
tram de 4 km, comporten que calgui valorar que la velocitat era una element essencial per a la
conducció amb condicions de seguretat, d’acord amb l’article 21 del Text refós de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, segons el qual 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.

Es considera que les tasques de conservació i vigilància de la via en qüestió són correctes i
compleixen els estàndards de funcionament exigibles i socialment admesos del servei públic de
carreteres, que recordem, no són de resultat.

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. 1 del contenciós administratiu dels de
Barcelona, de 19 de maig de 2016:

“OCTAVO.- En tales circunstancias no puede afirmarse razonablemente por parte de esta
resolución que los servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de las vías públicas
de la administración competente funcionaran deficientemente o que por la misma titular de la
competencia sobre la vía pública de constante referencia no se adoptaran con carácter general
las medidas preventivas siempre exigibles para el debido mantenimiento en correcto estado de
funcionamiento de la red viaria en el punto kilométrico de anterior referencia, en los términos
que a tal respecto pueden ser racionalmente exigibles por la comunidad a tenor de los
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estándares sociales medios de rendimiento, calidad y seguridad de servicios públicos como los
de referencia ( STSJ de Cataluña núm. 563/1997, de 22 de julio , y núm. 950/2006, de 15 de
diciembre ; STSJ del País Vasco núm. 26/2002, de 18 de enero , y núm. 237/2006, de 31 de
marzo ; y STS, Sala 3ª, de 7 de octubre de 1997 , entre muchas otras más), que no incluyen,
obviamente, una presunta obligación administrativa de prevención y eliminación instantánea
de cualquier perturbación sobrevenida en cualquier momento y lugar y en cualquiera de los
diversos puntos de la red viaria, habiendo sido ya descartada dicha responsabilidad
administrativa en circunstancias similares por los órganos de esta jurisdicción (entre otras,
por STSJ de Cataluña, Sala Contenciosa Administrativa, núm. 431/2006, de 11 de mayo, núm.
950/2006, de 15 de diciembre, núm. 1519/2005, de 19 de diciembre, y núm. 1098/2005, de 4 de
noviembre). Siendo asimismo así, como es bien sabido, que no resultará posible la imputación
automática de todos los daños eventualmente sufridos por parte de los particulares en las vías
o espacios públicos a la administración pública titular de la vía o espacio público en el que se
produzcan los mismos por el simple hecho de serlo y sin prueba alguna de su responsabilidad
por un deficiente funcionamiento del servicio público de vigilancia, conservación y
mantenimiento de la misma, ya que en modo alguno puede confundirse el sistema legal de
responsabilidad patrimonial objetiva diseñado por el ordenamiento jurídico administrativo
para dilucidar la eventual responsabilidad patrimonial extracontractual de las
administraciones públicas con la pretensión bien distinta de tener a dichas administraciones
públicas por aseguradoras universales de todos los riesgos que eventualmente se produzcan en
sus instalaciones o el soporte físico o infraestructural de sus respectivas competencias
administrativas, con la transformación de aquél en un sistema providencialista alejado del
diseño normativo propio de nuestro ordenamiento jurídico, según tiene reiteradamente
establecido una ya consolidada jurisprudencia contenciosa administrativa (entre otras, por
STS, Sala 3ª, de fechas 13-11-1997 , 06-03-1998 , 05- 06-1998, 27-07-2002 y 27-06-2003 ;
STSJ de Cataluña de 06-09-2000 , nº 655/01 de 20 de junio , y nº 64/2007 , de 26 de enero).”

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’advocat Pablo
Pérez-Tormo Martínez-Cabot en representació de AGG, relativa als danys materials soferts en
accident de circulació a la carretera GI-551, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula
****, en data 6 de juliol de 2020.

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.
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11.  Aprovar el preu públic per al III Curs de Música Antiga de Girona-Monestir de
Sant Daniel - Conservatori de Música Isaac Albéniz

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona organitza l’activitat III
Curs de Música Antiga de Girona-Monestir de Sant Daniel, del 1 al 4 de setembre de 2022.
Aquest curs s’emmarca dins l’Aula de Música Antiga del Conservatori de Música Isaac Albéniz
i té com objectiu la formació especialitzada en l’àmbit de la interpretació històrica, centrada en
la música barroca en cadascuna de les especialitats ofertes: violí-viola, violoncel, viola de
gamba, violone (en Sol i en Re)-Contrabaix, música de cambra i orquestra barroca.

El curs es dirigeix a tots els perfils de participants, joves i adults, amateurs i professionals
interessats en una primera experiència o bé en la continuïtat en la seva formació i
especialització en l’àmbit de la interpretació història. 

Aquest curs ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya, com a crèdits d’assignatura
optativa de l’ensenyament de grau professional que cursen els alumnes en els Conservatoris de
Música del territori català.

La vigent ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i la realització
d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori, estableix en el seu
article 5.3 que les activitats que no estiguin previstes en el quadre de tarifes i que es realitzin
durant el curs escolar, la Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per aprovar
les tarifes corresponents.

Vist l’informe de costos del preu públic objecte d’aprovació i l’informe de secretaria, aquesta
presidència proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar el següent preu públic:

Activitat: III Curs de Música Antiga de Girona-Monestir de Sant Daniel.
Lloc: al Monestir de Sant Daniel de Girona.
Durada: del 1 al 4 de setembre de 2022.
Preu públic: quota única de 150,00 euros.

El preu públic del curs no es retornarà en cap supòsit, a excepció de la no prestació del curs per
causes imputables al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

Segon. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector de l’organisme autònom Conservatori
de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

Tercer. Ordenar la publicació d’aquest preu públic en el Butlletí Oficial de la Província i el
tauler d’anuncis de l’organisme autònom.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.
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12.  Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i
aprovada 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 passa a tractar l’assumpte següent:

12.1.  Desestimació recurs de reposició subvenció adquisició 2022

La Diputació de Girona mitjançant acord de la seva Junta de Govern del dia 21 de desembre de
2021 va aprovar la convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició
d’habitatges destinats a polítiques socials. La convocatòria establia en el seu punt 3, “Termini
de presentació de sol·licituds”, que les sol·licituds de subvenció es podrien presentar a partir
del l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG i fins al dia 15 de març de 2022, i
que s’havia de fer per mitjà d’EACAT. L’esmentada convocatòria ve ser publicada al BOP de
29 de desembre de 2021.

L’Ajuntament de Lloret de Mar va presentar el dia 16 de març de 2022 dins la convocatòria
esmentada anteriorment, amb registre de sortida número S-2022-008792,  mitjançant la
plataforma EACAT tres sol·licituds de subvenció, que varen ser rebudes el mateix dia 16 per la
Diputació de Girona amb número de registre d’entrada E-2022-8169.

Per acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 19 d’abril de 2022 es va resoldre
l’atorgament de subvencions de la convocatòria, i en el punt Sisè de l’acord es varen desestimar
les tres sol·licituds presentades per l’Ajuntament de Lloret, expedients 3892, 3896 i 3898/2022
per “No haver entrat les sol·licitud dins del termini establert en la convocatòria.” Aquest acord
es notifica a l’ajuntament el dia 21 d’abril de 2022.

L'Ajuntament de Lloret de Mar presenta en data 13 de maig de 2022, dins el termini legal d’un
mes des la seva notificació, un recurs de reposició contra l’acord de desestimació. En les seves
al·legacions exposa que les sol·licituds de subvenció es varen preparar i tramitar a través de la
plataforma electrònica EACAT el dia 14 de març de 2022 però per error la plataforma no va
expedir l’assentament que acredités l’entrada de les sol·licituds al Registre electrònic de la
Diputació, que durant el dia 15 de març no es va poder utilitzar la plataforma EACAT i que les
sol·licituds foren presentades finalment el dia 16 de març a les 9,39hs un cop el servei de
tramitació electrònic de l’AOC ho va permetre. L’ajuntament acompanya el recurs amb un
document núm. 1, com evidència documental de la interrupció del servei de la plataforma
EACAT els dies 14 i 15 de març, i un document núm. 2 amb l’informe de la secció d’habitatge
de l’ajuntament que detalla els incidents esmentats anteriorment.

L’ajuntament al·lega en el seu recurs que la manca d’assentament del registre de les sol·licituds
els die 14 o 15 de març no eren per voluntat pròpia o per una mala gestió, si no que era
imputable a un error del Consorci AOC que gestiona la plataforma electrònica EACAT.
L’ajuntament apel·la als principis generals que han de regir les relacions entre les
administracions públiques, especialment a la lleialtat institucional i al principi de col·laboració,
i als deure d’assistència i auxili entre administracions. Finalment l’ajuntament exposa la
necessitat de la realització d’inversions en l’adquisició d’habitatge destinats a polítiques socials
i que les circumstàncies que esmenta no tenen impacte en la resta d’ajuntaments que han
participat en el procediment de concurrència competitiva en el benentès que existeix partida
pressupostària suficient per atendre les sol·licituds presentades per l’ajuntament de Lloret de
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Mar. Per tot l’exposat en el seu escrit sol·licita que es concedeixi a l’Ajuntament les
subvencions sol·licitades.

Vist l’informe desfavorable de 27 de maig de 2022 per part del cap del l’àrea de cooperació
local, que literalment diu:

“ Vist  l’escrit presentat per l’Ajuntament de Lloret de Mar interposant recurs de
reposició contra l’acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 19 d’abril de 2022 en la
que es desestimaven les seves sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per a
l’adquisició d’habitatges 2022 es redacta el present INFORME
ANTECEDENTS
 La Diputació de Girona mitjançant acord de la seva Junta de Govern del dia 21 de

desembre de 2021 va aprovar la convocatòria anticipada de subvencions als
ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. La
convocatòria establia en el seu punt 3, “Termini de presentació de sol·licituds”, que
les sol·licituds de subvenció es podrien presentar a partir del l’endemà de la publicació
de la convocatòria al BOPG i fins al dia 15 de març de 2022, i que s’havia de fer per
mitjà d’EACAT. L’esmentada convocatòria ve ser publicada al BOP de 29 de desembre
de 2021.

 L’Ajuntament de Lloret de Mar va presentar el dia 16 de març de 2022 dins la
convocatòria esmentada anteriorment, amb registre de sortida número S-2022-008792, 
mitjançant la plataforma EACAT tres sol·licituds de subvenció, que varen ser rebudes
el mateix dia 16 per la Diputació de Girona amb número de registre d’entrada
E-2022-8169.

 Per acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 19 d’abril de 2022 es va
resoldre l’atorgament de subvencions de la convocatòria, i en el punt Sisè de l’acord es
varen desestimar les tres sol·licituds presentades per l’Ajuntament de Lloret,
expedients 3892, 3896 i 3898/2022 per “No haver entrat les sol·licitud dins del termini
establert en la convocatòria.” Aquest acord es notifica a l’ajuntament el dia 21 d’abril
de 2022.

 L'Ajuntament de Lloret de Mar presenta en data 13 de maig de 2022, dins el termini
legal d’un mes des la seva notificació, un recurs de reposició contra l’acord de
desestimació. En les seves al·legacions exposa que les sol·licituds de subvenció es
varen preparar i tramitar a través de la plataforma electrònica EACAT el dia 14 de març
de 2022 però per error la plataforma no va expedir l’assentament que acredités
l’entrada de les sol·licituds al Registre electrònic de la Diputació, que durant el dia 15
de març no es va poder utilitzar la plataforma EACAT i que les sol·licituds foren
presentades finalment el dia 16 de març a les 9,39hs un cop el servei de tramitació
electrònic de l’AOC ho va permetre. L’ajuntament acompanya el recurs amb un
document núm. 1, com evidència documental de la interrupció del servei de la
plataforma EACAT els dies 14 i 15 de març, i un document núm. 2 amb l’informe de la
secció d’habitatge de l’ajuntament que detalla els incidents esmentats anteriorment.

 L’ajuntament al·lega en el seu recurs que la manca d’assentament del registre de les
sol·licituds els die 14 o 15 de març no eren per voluntat pròpia o per una mala gestió, si
no que era imputable a un error del Consorci AOC que gestiona la plataforma
electrònica EACAT. L’ajuntament apel·la als principis generals que han de regir les
relacions entre les administracions públiques, especialment a la lleialtat institucional i
al principi de col·laboració, i als deure d’assistència i auxili entre administracions.
Finalment l’ajuntament exposa la necessitat de la realització d’inversions en
l’adquisició d’habitatge destinats a polítiques socials i que les circumstàncies que
esmenta no tenen impacte en la resta d’ajuntaments que han participat en el
procediment de concurrència competitiva en el benentès que existeix partida
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pressupostària suficient per atendre les sol·licituds presentades per l’ajuntament de
Lloret de Mar. Per tot l’exposat en el seu escrit sol·licita que es concedeixi a
l’Ajuntament les subvencions sol·licitades.

FONAMENTS DE DRET
 Interposat el recurs de reposició de caràcter potestatiu previst a l’article 123 de la Llei

39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques,  contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació del dia 19 d’abril de
2022, que posava fi a la via administrativa, corresponen a la mateixa Junta de Govern la
resolució del recurs, disposant d’un termini d’un mes per dictar-la i notificar-la.

 La Llei 39/2015 en el seu article 29 “Obligatorietat de termes i terminis” estableix que
“Els termes i terminis establerts en aquesta o en altres lleis obliguen les autoritats i el
personal al servei de les administracions públiques competents per tramitar els afers,
així com els interessats en aquests”.  Aquest precepte estableix de forma inequívoca
que en qualsevol procediment administratiu l’Administració ha de complir els terminis
legalment establerts, estant per tant impossibilitada legalment per admetre sol·licituds
que s’hagin presentat fora del termini prèviament establert per a cada procediment. La
mateixa Llei preveu amb caràcter molt limitatiu la possibilitat d’ampliar els terminis,  i
així en l’art. 32-3 de la mateixa Llei 39/2015 s’estableix que “Tant la petició dels
interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en tot cas, abans del
venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte d’ampliació un
termini ja vençut. (...)”. En l’expedient objecte d’aquest informe no es va acordar cap
ampliació del termini que acabava el dia 15 de març de 2022 i tampoc es va presentar,
per part de l’Ajuntament de Lloret, o de qualsevol altre, cap petició en aquest sentit.
També cal  esmentar que no consta, ni s’al·lega per part de l’Ajuntament, la realització
de cap comunicació durant els dies 14 i 15 de març de 2022 dirigida a la Diputació
sobre incidències tècniques referents a la impossibilitat de presentar les seves
sol·licituds.

 Sobre les incidències informàtiques que segons l’Ajuntament de Lloret varen
impossibilitar la tramesa de les sol·licituds els dies 14 i 15 de març, que no són en cap
cas imputables a la Diputació de Girona, ni ho pretén tampoc l’Ajuntament, són
d’utilitat els criteris legals que podem observar en la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Galícia, 5399/2019, de 8/10/2019, en la què en un expedient de subvencions
de concurrència competitiva s’havia denegat l’atorgament d’una subvenció i s’havia
desestimat un recurs en què, com en el cas del recurs que ara s’examina, s’al·legaven
dificultats per la realització electrònica dels tràmits de presentació. La sentència, de la
que només es disposa del text en castellà i no es procedeix a la seva traducció al català,
diu textualment “ ... Sí acredita la prueba practicada, documental y testifical, que el
ordenador desde el que intentó la parte recurrente remitir su solicitud tuvo problemas,
al igual que se acreditó el hecho de que el sistema telemático de la Administración
sufrió algunos problemas en momentos concretos. Pero lo que no ha acreditado la parte
recurrente, ni a través de su informe pericial, es que durante todo el mes del plazo para
presentar esa solicitud, el servicio telemático de la Administración no funcionase
correctamente. Tampoco aporta la parte recurrente prueba relativa al correcto
funcionamiento del ordenador que utilizó en la fecha del envío, no sirviendo para ello
la prueba relativa al correcto funcionamiento de su ordenador en la fecha del envío.
Acredita igualmente que sí se podían enviar solicitudes el hecho de que otras empresas
enviaron correctamente su solicitud telemáticamente.”

 L’ajuntament de Lloret aporta un llistat d’incidències de la plataforma AOC on només
hi consta, respecte al funcionament de l’EACAT un incidència del dia 14/03/2022 a les
15.00hs i que va ser resolta el mateix dia a les 15.40hs, per tant amb una durada de
només 40 minuts. Aquest incidència de 40 minuts en el funcionament de la plataforma
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EACAT no pot justificar en cap cas la presentació de sol·licituds fora del termini
establert, fixat entre dia 22 de desembre de 2021 i fins el 15 de març de 2022, i que va
permetre la correcta presentació dins de termini de 28 sol·licituds i en què només les 3
presentades pel recurrent ho van ser fora d’aquell termini. L’ajuntament al·lega que el
darrer dia per a la presentació de sol·licituds “durant el dia 15 de març de 2022 el
personal tècnic tampoc va poder utilitzar durant tota la jornada ordinària la plataforma
EACAT per presentar les sol·licituds”. Aquesta impossibilitat d’utilitzar la plataforma
EACAT no s’acredita mitjançat cap certificat municipal ni d’informe dels responsables
dels serveis informàtics municipals, i en el document que s’acompanya al recurs, que
signa la  “Cap de secció d’habitatge” només es diu que en “data 15 de març de 2022,
aquest ajuntament va tenir una incidència informàtica que va impedir la tramesa a
través de la plataforma EACAT”.Com s’ha dit anteriorment aquesta incidència no va
ser comunicada a la Diputació per cap mitja ni va suposar la petició d’una ampliació
del termini de presentació de les sol·licituds, i encara que aquesta s’hagués presentat es
trobaria amb la dificultat, per no dir impossibilitat, que només es podia haver aprovat
seguint els ja mencionats criteris limitatius de l’article 32 de la Llei 39/1985,.

 Sobre les consideracions de l’ajuntament de Lloret de Mar respecte als principis que
han de regir les relacions entres les administracions, recollits a l’article 140 i següents
de la Llei 39/2015, només es pot informar que l’aplicació d’aquests principis no poden
suposar l’admissió de sol·licituds presentades fora d’un termini establert, en aquest cas
en un procediment de concurrència competitiva, doncs les possibilitats d’ampliació dels
terminis estan molt limitades en l’actual Llei 39/2015 i no es complirien els requisits
per a las seva ampliació establerts al ja esmentat art. 32, sobretot els de que la petició i
decisió s’han d’acordar abans de la finalització del termini que es vol ampliar.

 L’ajuntament exposa finalment la importància de les polítiques públiques d’habitatge i
acaba  considerant que les circumstàncies que exposa no tenen impacte en la resta
d’ajuntaments “en el benentès que en el marc d’aquest procediment d’atorgament de
subvencions existeix partida pressupostària suficient per atendre les sol·licituds
presentades per l’Ajuntament de Lloret de Mar”. Sobre aquesta qüestió qui subscriu
informa que la convocatòria de subvencions objecte d’aquest recurs tenia assignat un
crèdit de 805.000,00€ que és la totalitat dels crèdit assignat en el pressupost d’aquest
corporació pel present exercici de 2022 en la consignació “210/1521/76201 CC-Ajuts a
ajuntaments per inversió adquisició habitatge” si bé l’import de la convocatòria va ser
ampliat fins a la quantitat de 826.108,56€  per acord de la Junta de Govern de 19
d’abril de 2022 en el què es varen atorgar subvencions per l’adquisició habitatge fins el
mateix import total de 826.108,56€, esgotant així la totalitat del crèdit assignat i
disponible. No obstant això també s’ha d’informar que la convocatòria va ser aprovada
amb caràcter ampliable” .... amb una quantitat addicional de com a màxim 402.500 €,
derivada d’una modificació de crèdit”, però que l’efectivitat de la quantia addicional
estava condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit,
prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la
convocatòria. Per tant, en cas d’estimar-se el recurs de reposició i aprovar
l’atorgament de les subvencions sol·licitades per l’Ajuntament de Lloret, amb un
import total de 90.000,00€, caldria o bé reduir les subvencions ja atorgades per poder
disposar del crèdit necessari o bé tramitar, si es considerés oportú i viable, un
expedient de modificació pressupostària que permetés ampliar el crèdit assignat en la
convocatòria fins l’import necessari. La viabilitat d’aquestes possibilitats, i les seves
dificultats, no seran objecte de valoració en aquest informe perquè només s’estudiarien
en cas d’admetre les al·legacions del recurs que s’estan informant desfavorablement.

CONCLUSIONS
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Per tot l’exposat s’informen desfavorablement les consideracions formulades en el recurs de
reposició presentat per l’ajuntament de Lloret de Mar i es proposa la seva desestimació.

En els termes exposats s’emet el present informe, que es sotmet a qualsevol altre millor
fonamentat.”

Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i
serveis generals proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Desestimar el recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Lloret de Mar amb
número de registre d’entrada E-2022-15591. 

Segon. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

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

13.  Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president accidental aixeca la sessió a les 10:30 h, de
la qual, com a vicesecretari, estenc aquesta acta.
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