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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 7 de juny 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 
 

 

 Assistència i Cooperació als Municipis  

3 Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 
2021, per a obres d'inversió -  Assistència i 
Cooperació als Municipis 
 

2021/X020301/8078 

 Organització i RRHH Corporatiu  

4 Autoritzar a Aida Vera Jordà l'exercici d'una 
activitat privada compatible amb el càrrec 
d'Assessora de Ple  - Organització i RRHH 
Corporatiu 
 

2022/G030104/6525 

 Cooperació Cultural  

5 Aprovació subvenció nominativa a la Fundació 
Castell de Peralada per al finançament del 
Festival de Peralada 2022 - Cooperació Cultural 

2022/X020203/167 

6 Aprovació subvenció nominativa a la Fudació 
Prudenci Bertrana per al finançament dels 
Premis Lteraris 2022 - Cooperació Cultural 

2022/X020203/136 

7 Subvenció nominativa a l'Ajuntament de 
Cadaqués per al finançament del Festival de 
Música de Cadaqués - Cooperació Cultural 
 

2022/X020203/46 

 Medi Ambient  

8 Aprovació canvi imputació subvenció a 
l'Ajuntament de Massanes dins la campanya 
calderes biomassa 2020 -  Medi Ambient 

2020/X020300/2870 

9 Aprovar subvenció i conveni a l'Ajuntament 
d'Arbúcies- Museu la Gabella anualiat 2022 - 
Medi Ambient 

2022/X020203/3209 

10 Revocació de subvenció concedida a 
l'Ajuntament de Meranges per a actuacions en  
matèria forestal i de prevenció d'incendis 
forestals 2020 línia 1 - Medi Ambient 

2020/X020200/1660 

11 Revocació de subvenció concedida a 
l'Ajuntament de Ger per a actuacions en matèria 
forestal i de prevenció d'incendis forestals 2020 

2020/X020200/1489 
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línia 1 - Medi Ambient 

12 Minoració import subvenció a l'Ajuntament de La 
Tallada d'Empordà per a actuacions en matèria 
forestal i prevenció incendis forestals 2021 línia 1 
- Medi Ambient 
 

2021/X020200/1751 

 Xarxa Viària  

13 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial, derivat de la reclamació instada per 
GACM Seguros Generales, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A.U. - Xarxa Viària 

2020/D040600/8066 

14 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial derivat de la reclamació de Zurich 
Insurance PLC, representada per la procuradora 
Francina Pascual Sala i sota la direcció lletrada 
de l'advocat Jordi Goncé Mellgren - Xarxa Viària 

2020/D040600/10066 

15 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Cabanes per a l'execució d'obres 
de tractament superficial asfàltic a diversos 
camins municipals - Xarxa Viària 

2022/D030403/1864 

16 Aprovació conveni entre Diputació de Girona i 
Ajuntament de Garrigàs per al lliurament de la 
instal·lació d'un semàfor a la carretera GIV-6226, 
a Arenys d'Empordà. - Xarxa Viària 

2022/D030403/5219 

   

17 Proposicions urgents  

18 Precs i preguntes  

 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
En absència del president, Miquel Noguer i Planas, i del vicepresident 1r, Pau Presas i 
Bertran, presideix la sessió el vicepresident 2n, Albert Piñeira i Brosel.  
 
 
1.  Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 7 

de juny de 2022 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la Junta de Govern del dia 7 de juny 
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 
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3.  Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica 

i Cultural per a l'any 2021, per a obres d'inversió - 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 Canet d’Adri, la Pera i la Cellera de Ter 
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 Canet d’Adri el canvi de destí sol.licitat en data 
06/05/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/427 pel concepte i l’import que es 
detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Soterrament de 
serveis i reasfaltat 
c/Camí del Jordà   
 

 

 85.000,00  43.773,30  

 

Pavimentació 
cuneta carretera 
de Montcal i 
millora camí 
Urbanització de 
Montbó 

46.389,75  43.773,30 

Total   43.773,30 43.773,30 

 

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de La Pera el canvi de destí sol.licitat en data 
13/05/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/570 pel concepte i l’import que es 
detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Enllumenat 
aparcament de 
Púbol 
 

Enllumenat 
aparcament de 
Púbol 
 

11.616,00 
 

11.616,00 
 

11.200.00 

Construcció replà 
accés Local Social 
 

 7.300,22 
 

7.300,22 
 

0,00 

Arranjament tapes 
de serveis del 
Polígon Industrial  
 

 9.175,47 
 

9.175,47 
 

0,00 
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Adequació sala de 
plens 

7.500,00  7.500,00 

 
Adquisició bancs 
públics 

9.391,69  9.391,69 

Total 
  28.091,69 

 
28.091,69 
 

 

TERCER. Autoritzar a l’Ajuntament de La Cellera de Ter el canvi de destí sol.licitat en 
data 27/05/2022de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/436 pel concepte i l’import 
que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Instal·lació 
enllumenat públic 
amb plaques 
fotovoltaiques a 
diferents 
disseminats i via 
verda  
 

 

46.000,00 20.000,00 20.000,00 

Biblioteca: ampliar 
l'espai, adquisició de 
mobiliari i cortinatge  

 

18.000,00 14.000,00 14.000,00 

Adquisició d'una 
furgoneta elèctrica 
per a la brigada  

 30.000,00 21.667,35  

 
Adequació Plaça 
dels Gegants 

30.175,20  21.667,35 

Total   55.667,35 55.667,35 

 

QUART. 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. 
 
CINQUÈ. 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 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 2022. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
4.  Autoritzar a Aida Vera Jordà l'exercici d'una activitat privada compatible 

amb el càrrec d'Assessora de Ple - Organització i RRHH Corporatiu 
 
Amb data 6 de maig de 2022 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació la 
sol·licitud per compatibilitzar l’exercici d’una activitat privada per part de la Sra. Aida 
Vera Jordà, que ocupa el càrrec eventual de confiança o assessorament especial 
anomenat “Assessora de Ple” (núm. Reg. E-2022-14757. En aquesta sol·licitud es 
demana poder exercir una activitat privada consistent en ser treballadora autònoma en 
l’àmbit del disseny i la publicitat, amb una dedicació horària setmanal de 10 hores.  
 
Cal fer constar que amb data 18 de gener de 2022 (exp. 2021/9643) la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona va autoritzar a la mateixa assessora de Ple l’exercici 
d’una activitat privada compatible com a sòcia fundadora d’una empresa 
d’assessorament en imatge i xarxes socials anomenada La Mujer del César SL. La 
interessada ha posat en coneixement de la Diputació la propera extinció d’aquesta 
societat i l’exercici de la mateixa activitat com a treballadora per compte propi. Encara 
que es tracta d’una modificació de la forma de prestació de l’activitat privada, per a 
més seguretat jurídica es tornarà a resoldre la nova petició de compatibilitat de la 
interessada, presentada amb data 6 de maig de 2022. 
 
La Direcció Corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe favorable 
relatiu a la sol·licitud de la Sra. Aida Vera Jordà.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació amb 
l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment, 
també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a la 
Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és 
que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan 
es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i 
aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació directa 
amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.  
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En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, 
com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en 
assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o 
hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això 
implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional privada als 
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona. 
També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres òrgans rectors 
d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament amb les 
gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix 
l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses 
privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, 
o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que siguin participades o 
avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir activitats 
professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o 
control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden autoritzar les 
activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes dependents.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari de 
la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a jornada 
ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot superar 
la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a dir, que 
el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts a 
la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat 
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència 
física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona.  
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de 
Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor 
de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball del 
personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del 
Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les 
professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general.  
 
En el cas de la Sra. Aida Vera Jordà, que ocupa el lloc de treball d’assessora de Ple, 
es constata que no incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una activitat 
privada per compte propi com a treballadora autònoma en l’àmbit del disseny i la 
publicitat, durant 10 hores a la setmana, sempre i quan no sigui contractista de serveis 
de la Diputació de Girona per prohibició expressa de l’article 12 de la llei 53/1984, de 
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26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, ja sigui de forma directa o indirecta mitjançant subcontractació. 
- L’acord del Ple de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, pel qual 
es regulen les condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, 
estableix en el seu punt 4rt, que “Atès les circumstàncies inherents a la seva condició, 
el personal eventual quedarà eximit del sistema de control horari mecanitzat, no 
obstant la dedicació i horari efectiu que correspongui segons l’apartat segon d’aquest 
acord _que és de 37,5 hores setmanals_ serà de compliment obligatori. Correspondrà 
als diputats delegats pel president el seguiment d’aquesta obligatorietat.” 
 
- Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, 
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona.  

 
- L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret 
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de 
publicar un extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de 
compatibilitat amb activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de 
les administracions públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i 
cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a 
la compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal. 
 
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la  Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que 
dictamini favorablement la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern 
 
PRIMER. Autoritzar la Sra. AIDA VERA JORDÀ, assessora de Ple de la Corporació, a 
exercir una activitat privada per compte propi com autònoma en l’àmbit del disseny i la 
publicitat, amb la prohibició de que sigui contractista de serveis, de forma directa o 
indirecta, de la Diputació de Girona. Tampoc podrà ser contractista de serveis 
d’esdeveniments en els quals la Diputació de Girona intervingui prestant qualsevol 
tipus d’assistència.  
 
SEGON. En compliment de l’article 15 de la llei 53/1984, la interessada no podrà 
invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat 
mercantil, industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagin intervingut en els dos últims anys, estiguin intervenint o hagin d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de la 
Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui 
obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona.  
 
QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de 
les dades de caràcter personal. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
5.  Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Castell de Peralada per al 

finançament del Festival de Peralada 2022 - Cooperació Cultural 
 
La Fundació Castell de Peralada, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la 36ena edició del Festival Internacional Castell de Peralada, l’any 
2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/167).  
 
El Festival Castell de Peralada celebrarà enguany la seva 36a edició entre el 8 de juliol 
i el 6 d'agost de 2022 amb una programació que reprèn l'excel·lència d'edicions 
anteriors a la pandèmia, en la qual el Barroc i la nova creació és el fil conductor i on els 
protagonistes són la lírica i la dansa. Aquesta edició representa la consolidació del 
Projecte Barroc del Festival com a plataforma per a joves artistes del país, un exemple 
d'això és l'Òpera Fairy Queen de Purcell que s'estrena al Festival el pròxim dia 22 de 
Juliol. 
 
També  és una edició en clau femenina, amb un gran nombre de recitals lírics que es 
realitzaran a l’espai escènic de l’Església del Carme dins el Recinte del Castell de 
Peralada, on trobarem grans noms com Emily d’Anelo, Sonya Yoncheva, Lise 
Davidsen i Ermonela Jaho. L’Òpera Hadrian de Rufus Wainwright aterra a Peralada la 
nit del 29 de juliol que per primera vegada a Catalunya s’interpreta la segona òpera del 
compositor nord-americà basada en l’emperador romà Adriano. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música i dansa. L’objectiu 
d’aquesta línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada 
amb les arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els 
projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Castell de Peralada, 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:  
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PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Castell de Peralada, per al finançament 
de la 36ena edició del Festival Internacional Castell de Peralada, 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 

2022/167 Fundació Castell de 
Peralada 

G17443011 Festival 
Internacional 
Castell de 
Peralada 

Des de l’1 de 
gener fins al 15 
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 
 

2.501.428,97€ 2.501.428,97€ 40.000,00 € 1,5 %  2.501.428,97€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA MIL  EUROS, 
(40.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48123 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 15 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.  
Es considera que la Fundació Castell de Peralada , accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, 
no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 40.000,00€ que representa 
un percentatge de finançament del 1,5 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Castell de Peralada ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 2.501.428,97€ 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; 
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel 
foment de la inclusió social i cultural. 
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document 
normalitzat de la Diputació). 
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert 
els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara, 
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de 
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament 
de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 
887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
i) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  
 

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

 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de 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 la Fundació Castell de Peralada, 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 Vicepresidència 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. 
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NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. També hi haurà de fer constar el suport del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
  
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.  
La Fundació Castell de Peralada, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura. 
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
j) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
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La Fundació Castell de Peralada, 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. (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. 
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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 la Fundació Castell de Peralada. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
6.  Aprovació subvenció nominativa a la Fudació Prudenci Bertrana per al 

finançament dels Premis Lteraris 2022 - Cooperació Cultural 
 
La Fundació Privada Prudenci Bertrana, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament dels Premis Literaris de Girona, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2022/136).  
 
Els Premis Literaris de Girona s’atorgaran la nit del 20 de setembre a l’Auditori de 
Girona. La celebració dels Premis Literaris de Girona, ve acompanyada d’una sèrie 
d’actes realitzats durant els dies anteriors i d'activitats culturals sobre diversos 
aspectes de la literatura catalana. 
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Els Premis Literaris de Girona, inclouen el Premi de Novel·la Prudenci Bertrana, el 
Premi de Poesia Miquel de Palol, el Premi d’Assaig Carles Rahola, el Premi de 
Literatura Juvenil Ramon Muntaner, el Premi Cerverí a lletra de cançó, el Premi Lletra 
de projectes digitals de literatura catalana i el Premi Aurora Bertrana de Traducció. 
 
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 premis i beques culturals. 
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori 
relacionades amb premis i beques culturals. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Prudenci Bertrana, 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, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Privada Prudenci Bertrana , per al 
finançament dels Premis Literaris 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 

2022/136 Fundació Privada 
Prudenci Bertrana 

G17296518 Premis Literaris 
de Girona 

Des de l’1 de 
gener fins al 28 de 
novembre de 2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

121.600,00€ 121.600,00€ 30.000,00 € 24,67 %  121.600,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA MIL EUROS, 
(30.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48105 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 28 de 
novembre de 2022. 
 
QUART. Compatibilitat.  
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La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, 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 EUROS 
(21.000,00€), 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 la Fundació Privada Prudenci Bertrana, 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 EUROS, (9.000,00€), 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.  
La Fundació Privada Prudenci Bertrana ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 121.600,00€ corresponents a l’import de les despeses de 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:  
 

- La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines. 
- Nombre d’assistents. 
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
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  la Fundació Privada Prudenci Bertrana, 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 
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disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
La Fundació Privada Prudenci Bertrana, 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.  
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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 Privada Prudenci Bertrana, 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. (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). 
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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 la Fundació Privada Prudenci Bertrana. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
7.  Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Cadaqués per al finançament del 

Festival de Música de Cadaqués - Cooperació Cultural 
 
L’Ajuntament de Cadaqués ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival de Música de Cadaqués l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2022/46).  
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El Festival Internacional de Música de Cadaqués es va iniciar l'any 1970 i aquest any 
es celebrarà la seva 50ena edició que tindrà lloc del 15 al 24 de juliol. 
 
El Festival ofereix una varietat de concerts amb estils musicals diversos; i per a tots els 
públics, comptant amb artistes de gran nivell, tant nacionals com internacionals. 
Aquest any es proposen 19 concerts que tindran lloc a diferents espais de Cadaqués 
com l’Església Santa Maria, Corral de la Gala o Passeig, entre d'altres. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals. L’objectiu d’aquesta línia és 
garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts 
escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts 
escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Cadaqués, 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 Cadaqués, per al finançament del 
Festival de Música de Cadaqués, que tindrà lloc a Cadaqués, 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 

2022/46 Ajuntament de 
Cadaqués 

P1703500G Festival de 
Música de 
Cadaqués 

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 
 

142.185,66 € 142.185,66 € 23.000 € 16,17 %  142.185,66 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-TRES MIL EUROS, 
(23.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46231 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Objecte. 
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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 Cadaqués, 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 23.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 16,17 %, 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 Cadaqués ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
142.185,66 € 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) 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. 
- La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines 
incorpora. 
- La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou. 
     

 
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. 
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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 Cadaqués, 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. 



 

 

 

 

25 

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

 

 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
L’Ajuntament de Cadaqués 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: 
 

- 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. 

- 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 Cadaqués, 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.  
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L’Ajuntament de Cadaqués, 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.  
 

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 
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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 Cadaqués. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
8.  Aprovació canvi imputació subvenció a l'Ajuntament de Massanes dins la 

campanya calderes biomassa 2020 - Medi Ambient 
 
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 19 de novembre de 2019, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes 
de biomassa. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 3 de desembre de 2019 va 
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de 
calderes de biomassa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200. 
 
La Junta de Govern de 21 de juliol de 2020 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de 
Massanes una subvenció de 30.000,00 euros dins d’aquesta campanya. 
 
En data 8 de setembre de 2021 l’Ajuntament de Massanes va demanar el pagament 
del 95% de la bestreta, és a dir de 28.500,00 euros,  tal com es preveu al punt 15 de 
les bases. 
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Vist que els romanents de 2020 no poden ser utilitzats més enllà del 2021. 
 
L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de 
la despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la 
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern. 
 
Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de 
la subvenció a l’Ajuntament Massanes, amb NIF P1710700D, Exp. 2020/2870, per la 
instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’ajuntament, local social i 
edifici Serafí Mongé, dins la campanya de subvencions als ajuntaments per a la 
instal·lació de calderes de biomassa 2020 tot autoritzant i disposant la despesa per 
import total de 1.500 euros, amb càrrec el pressupost de 2022 a l’aplicació 
pressupostària 500/1700/76209. 
 
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Massanes. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
9.  Aprovar subvenció i conveni a l'Ajuntament d'Arbúcies- Museu la Gabella 

anualiat 2022 - Medi Ambient 
 
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament d’Arbúcies, de data 17 de maig de 2022, en què 
sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per al funcionament dels serveis del 
Museu Etnològic del Montseny, amb un import de 28.600,00 euros. Exp. 2022/3209. 
 
Vist l'informe favorable del Centre Gestor de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
“Exp. 2022/3209- CN/4117 Informe sobre la proposta d’aprovació del text del conveni 
de col·laboració amb a l’Ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels serveis del 
Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats amb el Parc 
Natural del Montseny el 2022 i concessió de subvenció directa nominativa. 
 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 
 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 

- 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. 

 

- El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny 
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- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 

- Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
 

Vista la sol·licitud de l’Ajuntament d’Arbúcies de subvenció de 28.600,00 € per al 
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament 
relacionats amb el Parc Natural del Montseny. 
 
Vista la proposta del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels serveis del Museu Etnològic del 
Montseny, la Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del Montseny- 
CN/4117.  
 
S’INFORMA  
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora dins 
el Programa del Parc del Montseny la Línia de col·laboració amb els ajuntaments en la 
gestió del parc, la qual fa referència específica a Conservar i divulgar el patrimoni 
arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. Ordenar l’ús social al Montseny, 
garantint el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al 
medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental. 
 
El Pressupost General de la diputació de Girona per al 2022 conté la partida 
500/1700/46209 “A l’Ajuntament d’Arbúcies – Museu la Gabella”, amb un crèdit de 
28.600,00 €, la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) de l'Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Girona per a la concessió directa de subvencions. 
 
El crèdit pressupostari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. 
 
S’acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que el 
sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per obtenir 
aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. 
 
La subvenció té caràcter anual. 
 
El conveni conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació. 
 
L'objecte del conveni a celebrar amb l’Ajuntament d’Arbúcies no està comprès en els 
contractes regulats per la normativa contractual vigent. 
 
El conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2022 la qual no és superior a la 
legalment prevista.  
 
El conveni preveu la possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de 4 anys en 
total, i que la suma d’aquestes no supera el termini màxim legalment establert. 
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L'aprovació de la subvenció, del text del conveni i de l’autorització i disposició de la 
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta 
d’una despesa superior a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 
18/7/19, modificada el 20 d’agost de 2019. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’aprovació del 
text del conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels 
serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats amb el 
Parc Natural del Montseny i de concessió de la subvenció directa nominativa.” 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura aquesta subvenció 
consignada nominativament i 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 15.a 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 que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta per 
resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
 
Per l’exposat, el diputat delegat proposa a la Junta de Govern que adopti el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Arbúcies, del tenor literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES PER AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DEL 
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA GABELLA, DIRECTAMENT 
RELACIONATS AMB EL PARC NATURAL DEL MONTSENY. CN/4117.Exp. 
2022/3209. 
 
- ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. 
Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en 
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data ** de **** de 
2022. 
 
I de l’altra, l'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P-1700900-B, representat peI seu 
alcalde, el Sr. Pere Garriga i Solà, assistit per la Sra. Joana M. Llor i Serra, secretària 
de l’Ajuntament. 
 
- ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. 
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La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el seu àmbit 
territorial, en base a les determinacions del Pla Especial del Parc del Montseny. 
 
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té 
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del Montseny. 
En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que, situats als 
nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb l’espai 
protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del Montseny. 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de 
col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai 
natural. Aquesta col·laboració s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació, 
pla de prevenció d'incendis, gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la 
gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme 
sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.  
 
El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA), és un equipament cultural de 
l’Ajuntament d’Arbúcies relacionat amb el patrimoni natural, etnològic i cultural del parc 
natural del Montseny. El MEMGA acull en les seves instal·lacions i gestiona, entre 
altres elements, el Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc Natural del 
Montseny, un punt d’informació del parc i el multivisió “Llegendes del Montseny” i està 
recollit com a dotació del Parc en el Pla Especial. 
 
El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El 
Montseny a l’escola”, destinat directament a l’alumnat de primària dels municipis del 
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la 
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es 
fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels 
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. El Museu 
Etnològic del Montseny, es va integrar en aquest programa a partir del curs 
2008-2009. 
 
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc Natural del 
Montseny, participa en la gestió del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a 
òrgan assessor i consultiu de l’equipament.  
 
La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure dels anys 2014 fins al 
2021 convenis anuals de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu 
Etnològic del Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del 
Montseny. 
 
L’Ajuntament d’Arbúcies, vistos els resultats, argumenta la conveniència de renovar el 
conveni pel proper any. 
 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies en els projectes, 
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, desenvolupi el 
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, i que s’indiquen a continuació: 
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- Gestió i manteniment del Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc 
Natural del Montseny, amb una previsió de despeses de 7.550,00 €. 

 
- Gestió del punt d’informació del Parc Natural del Montseny a Arbúcies. Entre les 

seves funcions inclou la informació directa als visitants i la difusió d’actes, 
propostes i publicacions del parc, amb una previsió de despeses de 22.300,00 €. 

 
- Manteniment del multivisió “Llegendes del Montseny”. 
 
- Utilització dels espais i infraestructures del museu com a oficina tècnica del Parc 

Natural del Montseny per part dels tècnics de la Diputació de Girona per al 
desenvolupament de part de les seves tasques de gestió del Parc. 

 
- Organització o col·laboració en la realització d’altres fòrums, conferències o altres 

activitats relacionades amb la formació, divulgació i educació ambiental al Parc 
Natural del Montseny, que seran concretades i aprovades, si és el cas, mitjançant 
les corresponents addendes al present conveni. 

 
- Realització de les activitats que corresponen al municipi d’Arbúcies dins el 

Programa “El Montseny a l’escola”, promogut pel Parc Natural, en el segon i tercer 
trimestre del curs escolar 2021/22 i primer trimestre del curs 2022/23, amb una 
previsió de despeses de 4.446,00 €. 

 
Les actuacions previstes per al 2022 dins del present conveni tenen un pressupost de 
36.996,00 €, que inclou 2.700,00 € per a despeses de neteja de l’equipament. 
 
SEGON. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona 
es compromet a: 
 
a) Proporcionar als responsables del Museu la informació del Parc Natural del 
Montseny necessària per desenvolupar adequadament la tasca informativa, adreçada 
a les persones usuàries de l’equipament i a les visitants en general. 
 
b) Facilitar els elements de retolació i de senyalització necessaris per fer accessible el 
punt d’informació del Parc Natural del Montseny, previ acord amb l’Ajuntament. 
 
c) Facilitar les publicacions i els materials de divulgació que edita la Diputació de 
Girona en relació amb el Parc Natural, per a la seva distribució gratuïta o de venda al 
públic. 
 
d) Promocionar, a través dels mitjans que li són propis, els serveis que ofereix el 
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a equipament museístic, de recerca i 
educatiu del Parc Natural. 
 
e) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS 
EUROS (28.600,00 €), per atendre les despeses que generin les activitats 
contemplades en el pacte primer, amb les següents consideracions: 
 

a) D’aquest import total, es destinaran VINT-I-QUATRE MIL CENT 
CINQUANTA-QUATRE EUROS (24.154,00 €) anuals pel finançament de les 
despeses de contractació de personal, adquisició de material, en relació als 
punts 1 al 5 del pacte primer i de despeses de neteja, que correspon al 65,28 
% d’aquestes despeses. 
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b) D'aquest import total es destinaran QUATRE MIL QUATRE-CENTS 

QUARANTA-SIS EUROS (4.446,00 €) per atendre el 100 % de les despeses 
que generin les activitats contemplades en el pacte primer, punt sisè, amb les 
següents determinacions: 

 
c) La Diputació de Girona finançarà per cada curs escolar un import de 700 €/grup 

classe per a 6 grups per al segon i tercer trimestre del curs 2021/22 i 7 grups 
per al primer trimestre del curs 2022/23 i corresponents a un màxim del 100 % 
de la despesa de personal educador. Cada grup classe, establert pel propi 
centre escolar, haurà de comptar necessàriament amb un tutor assignat.  

 
d) Aquesta subvenció inclou els conceptes de presentació personalitzada del 

Programa i la Unitat didàctica als mestres del centre escolar a l’inici de cada 
curs, la tutorització del curs, conducció de la sortida del 2n bloc, suport en la 
preparació de les sortides de cada bloc, i avaluació externa. 

 
Seran acceptables canvis entre els imports relatius als diferents conceptes per 
ajustar-los al nombre de grups escolars que efectivament participin en el programa “El 
Montseny a l’Escola”, sense que això pugui significar en cap cas augmentar la 
subvenció total de 28.600,00 €. 
 
TERCER. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES.  L’Ajuntament 
d’Arbúcies es compromet a: 
 
a) Incloure les tasques d’informació del Parc Natural del Montseny en el conjunt 
d’activitats que es desenvolupen al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella atès 
per un/a informador/a, que haurà d’estar obert al públic de dimarts a divendres (de les 
11 h a les 14 h i de les 17 h a  les 20 h), així com també els dissabtes i diumenges (de 
les 11 h a les 14 h i de les 16:30h a les 19 h) i festius al matí (de 11 h a 14 h). 
b) Donar les instruccions necessàries al personal del Museu, per a què la informació i 
l’atenció de les consultes relatives al Parc Natural, es realitzi de forma responsable i 
seriosa. 
 
c) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter 
ambiental o turístiques relacionades amb el Parc Natural. 
 
d) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur 
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis que 
siguin necessaris. 
 
e) Acreditar l’execució del programa a partir de l’avaluació que fan les escoles dels 
blocs i de la unitat didàctica de cada cicle. Lliurar l’enquesta final d’avaluació de la 
unitat didàctica com a document d’acreditació de la implantació del programa a 
l’escola. 
 
f) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol 
acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure l’anagrama i 
el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament d’Arbúcies i el 
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, editin referent al Parc Natural del 
Montseny.  
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QUART.- DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció 
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en els pactes primer i segon 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. 
 
Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal. 
 
Es podran considerar subvencionables les despeses indirectes de neteja de 
l’equipament d’acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud. 
 
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 gener de 2022 i 
finalitza el 31 d’octubre de 2022. 
 
CINQUÈ. 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, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació 
de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La 
suma de les subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de 
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’ajuntament d’Arbúcies accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest conveni. 
 
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el 
termini que finalitza el 2 de novembre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, corresponent a 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, en què hi ha de constar el nombre 
de visites i consultes ateses al Centre de Documentació i al punt d’informació del Parc 
i grau de satisfacció dels usuaris; escoles i grups participants en el Programa “El 
Montseny a l’escola” i grau de satisfacció dels mestres participants. 
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 o altre 
document acreditatiu de la despesa legalment vàlid.  
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 com estableix el pacte desè d’aquest 
conveni. 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 

http://www.ddgi.cat/


 

 

 

 

35 

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

 

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al 
pacte cinquè, 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 en l’Ordenança general de subvencions. 
 
VUITÈ. 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 2 anys. 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.  
 
NOVÈ. PAGAMENT. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a 
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
 
DESÈ. 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, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
 
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona 
al web del Museu i en uns cartells ubicats al Centre de Documentació i al Punt 
d’Informació situat a l’entrada del Museu. 
 
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’apliquen 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. 

 
ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions 
següents: 

 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i 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. 
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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. 
 
DOTZÈ. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin 
les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n 
derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
TRETZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona 
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que 
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació, minoració 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. 
 
CATORZÈ. 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: 
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.  
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació. 
 
QUINZÈ. 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, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
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SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El 
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats 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. 
 
DISSETÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta 
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents: 
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris. 
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DIVUITÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord 
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
DINOVÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que 
sigui necessari, per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la 
comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes 
d’interpretació que sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es podrà crear una comissió 
de seguiment formada per dos representants de cada part. 
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VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2022 i podrà ser prorrogat per 
períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant 
addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà l’import de subvenció i els terminis 
d’execució i de justificació. 
 
VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa 
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el 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, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa 
aplicable. 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord 
de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són competència 
dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Són causes d'extinció d'aquest conveni: 
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts. 
L'acord unànime de tots els firmants. 
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 

conveni per cadascuna de les parts. 
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat, 

el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document”. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de la subvenció per un import total 
de 28.600,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/1700/46209 “A 
l’Ajuntament d’Arbúcies – Museu la Gabella” del pressupost de 2022. 
 
TERCER. FACULTAR el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
10.  Revocació de subvenció concedida a l'Ajuntament de Meranges per a 

actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2020 
línia 1 - Medi Ambient 

 
D'acord amb les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, i en relació amb la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Meranges, per acord de la Junta de Govern de data 7 de 
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juliol de 2020, per import de 4.500,00 euros per a l’arranjament d’un refugi ramader a 
la zona dels Engorgs, exp. 2020/1660. 
 
En data 15 d’octubre de 2020 l’Ajuntament de Meranges va presentar una sol·licitud de 
pròrroga per a la justificació de la subvenció.  
 
Vist el decret de data 11 de novembre de 2020 en què es concedeix una pròrroga a 
l’Ajuntament de Meranges per a la justificació de la subvenció, fins el 28 de desembre 
de 2020. 
 
En data 11 de febrer de 2021 l’Ajuntament de Meranges va presentar la documentació 
justificativa de la subvenció. Si bé va ser presentada fora de termini, aquesta va ser 
acceptada, ja que el procediment habitual és procedir al requeriment d’aquesta 
documentació quan no es presenta. Aquest requeriment encara no havia estat 
realitzat.  
 
Durant la fase de valoració de la documentació justificativa es detecta que la data de la 
factura que es relaciona en el compte justificatiu com a justificant de l’actuació és de 
27 de gener de 2021, per tant va ser emesa fora del termini de justificació concedit per 
la pròrroga. 
 
En data 3 de maig de 2022 es va comunicar a l’Ajuntament de Meranges que es 
procedia a revocar la subvenció atorgada ja que el justificant de despesa presenta una 
data posterior a la data de termini per a la justificació. Es van concedir quinze dies per 
presentar les al·legacions que consideressin oportunes. 
 
Dins el termini de quinze dies no van presentar al·legacions. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 27 de maig de 2022. 
 
Vist que l'article 16 de les bases preveu que la Junta de Govern serà l’òrgan 
competent per adoptar l’acord de revocació. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Meranges, amb NIF 
P1710500H, exp. 2020/1660, per import de 4.500,00 euros per a l’arranjament d’un 
refugi ramader a la zona dels Engorgs, dins la campanya de subvencions per a 
actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals any 2020, línia 1, pel fet 
que els justificants de despesa presenten una data posterior a la data de termini per a 
la justificació, i ordenar el tancament i arxiu de l’expedient. 
 
SEGON. Cancel·lar la disposició de despesa per import de 4.500,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació 500/1700/46202 de l’anualitat 2020. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Meranges.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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11.  Revocació de subvenció concedida a l'Ajuntament de Ger per a 

actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2020 
línia 1 - Medi Ambient 

 
D'acord amb les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, i en relació amb la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Ger, per acord de la Junta de Govern de data 7 de juliol 
de 2020, per import de 3.012,90 euros per a l’adquisició de la meitat d’un pas 
canadenc i l’arranjament de dos abeuradors, exp. 2020/1489. 
 
En data 13 de novembre de 2020 s’emet un requeriment a l’Ajuntament de Ger per a la 
presentació de la documentació justificativa de la subvenció en un termini 
improrrogable de quinze dies, vist que a data 30 d’octubre vencia el termini de 
presentació i aquesta documentació no havia estat presentada.  
 
En data 2 de desembre de 2020, per tant dins del termini de quinze dies establert pel 
requeriment, l’Ajuntament de Ger presenta la documentació justificativa de la 
subvenció. 
 
Durant la fase de valoració de la documentació justificativa es detecta que les dues 
factures que es relacionen en el compte justificatiu per a la justificació de la subvenció 
corresponen a dates del novembre de 2020, i són per tant posteriors a la data límit de 
justificació de la subvenció. 
 
En data 3 de maig de 2022 es va comunicar a l’Ajuntament de Ger que es procedia a 
revocar la subvenció atorgada ja que els justificants de despesa presenten una data 
posterior a la data de termini per a la justificació. Es van concedir quinze dies per 
presentar les al·legacions que consideressin oportunes. 
 
Dins el termini de quinze dies no van presentar al·legacions. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 27 de maig de 2022. 
 
Vist que l'article 16 de les bases preveu que la Junta de Govern serà l’òrgan 
competent per adoptar l’acord de revocació. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ger, amb NIF P1708400E, 
exp. 2020/1489, per import de 3.012,90 euros per a l’adquisició de la meitat d’un pas 
canadenc i l’arranjament de dos abeuradors, dins la campanya de subvencions per a 
actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals any 2020, línia 1, pel fet 
que els justificants de despesa presenten una data posterior a la data de termini per a 
la justificació, i ordenar el tancament i arxiu de l’expedient. 
 
SEGON. Cancel·lar la disposició de despesa per import de 3.012,90 euros amb càrrec 
a l’aplicació 500/1700/46202 de l’anualitat 2020. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ger. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
12.  Minoració import subvenció a l'Ajuntament de La Tallada d'Empordà per a 

actuacions en matèria forestal i prevenció incendis forestals 2021 línia 1 - 
Medi Ambient 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 29 de juny 
de 2021 va acordar concedir una subvenció a l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, 
per import de 1.912,50 euros, per a estudi de localització i atermenament de les 
parcel·les propietat de l’ajuntament i Pla de Gestió Forestal (43 ha), dins de la 
campanya de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d’incendis forestals per l’any 2021, línia 1, de suport als ajuntaments per a la gestió 
forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora. 
 
Vista la proposta de minoració notificada a l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà en 
data 3 de maig de 2022 (reg. Sortida S-2022-8728). 
 
Atès que no s’han presentat al·legacions un cop finalitzat el termini de presentació 
d’al·legacions. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 27 de maig de 2022. 
 
Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a 
aquest òrgan resoldre la minoració. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-lo al que ha estat 
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i beneficiari queden de 
la següent manera: 
 

Nom de la convocatòria  Subvenció per a estudi de localització i atermenament de les parcel·les 
propietat de l’ajuntament i Pla de Gestió Forestal (43 ha), dins de la 
campanya de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de 
prevenció d’incendis forestals per l’any 2021, línia 1, de suport als 
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 
silvícoles de millora 

Nom del beneficiari Ajuntament de La Tallada d’Empordà 

Número d’expedient 2021/1751 

Import resultant de la subvenció  
1.278,00 € 

 
Segon. Cancel·lar la disposició de despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/1700/76203, per import de 634,50 euros, de l’exercici 2021. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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13.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la 

reclamació instada per GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A.U. - Xarxa Viària 

 
Per resolució de la Presidència de 30 d’octubre de 2020, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2020/8066, derivat de la reclamació presentada per 
Roc Costa Tarrats, a instàncies de l’entitat GACM SEGUROS GENERALES, 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.  
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 1 de juny 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 GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.U.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2020/8066 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U, representada per l’advocat Sr. Roc Costa 
Tarrats (RGE núm. E-2020-23081), que sol·licita una indemnització econòmica de 
1.428,53 euros pels danys materials soferts el dia 6 de gener de 2020, com a 
conseqüència de la topada del vehicle amb matrícula **** amb un porc senglar que va 
irrompre a la carretera GIV-4082, d’Alp.  
  
2. Mitjançant decret de data 30 d’octubre 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 24 de maig de 2021 es va nomenar nou instructor de l’expedient.   
 
4. Per provisió de data 5 de juliol 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. 
 
5. Per provisió de data 1 de febrer de 2022 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 12 de gener de 2022, traslladar-lo als 
interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies per 
formular al·legacions. 
 
6.  En data 4 de febrer de 2022 la reclamant presenta escrit d’al·legacions, 
ratificant-se en la petició inicial i indicant la manca de senyalització P-24 per alta 
sinistralitat amb animals salvatges. 
 
7. I també en data 4 de febrer d’enguany la companyia d’assegurances de la Diputació 
de Girona presenta escrit al·legant la manca de responsabilitat de la Diputació en el 
sinistre reclamat.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
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La interessada reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts pel seu 
assegurat com a conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula ****, el dia 6 de 
gener de 2020 a la carretera GIV-4082. 
 
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 
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 atestat dels 
Mossos d’Esquadra NAT 000013/20/ARTPIRINEU que acredita que l’accident 
reclamat es va produir a la carretera GIV-4082 a l’alçada del punt kilomètric 1,8 quan 
van irrompre porcs senglars a la via.  
 
Pel que fa als danys al·legats, amb la reclamació s’acompanya factura del taller de 
reparació dirigida a la reclamant, per import de 1.428,53€ euros. 
  
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: 
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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’hi exposa, s’acredita que periòdicament s’havia estudiat l’accidentabilitat 
d’aquella via per possible col·lisió amb animals salvatges, i que existeix senyalització 
vertical específica de perill per creuament d’animals salvatges (P-24) en ambdós 
sentits de la marxa en els punts kilomètrics 1+000 a 3+000 des de l’any 2016, amb un 
panell complementari S-810 indicant la longitud del tram de perill per pas d’animals 
salvatges. I des del punt kilomètric 4+000 a 6+000, instal·lada l’any 2020. 
Per tant, es desmenteix la falta de senyalització P-24 al·legada, i 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, 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, 
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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 
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. 
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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 Roc 
Costa Tarrats, en nom i representació GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., relativa als danys soferts en l’accident de 
circulació a la carretera GIV-4082, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula ****, 
en data 6 de gener de 2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
14. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació 
de Zurich Insurance PLC, representada per la procuradora Francina Pascual Sala 
i sota la direcció lletrada de l'advocat Jordi Goncé Mellgren - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 28 de gener de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2020/10066, derivat de la reclamació de Zurich 
Insurance PLC, representada per la procuradora Francina Pascual Sala i sota la 
direcció lletrada de l’advocat Jordi Goncé Mellgren. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 1 de juny de 
2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 



 

 

 

 

47 

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

 

“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
indicat, instat per Zurich Insurance PLC.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2020/10066 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de Zurich Insurance PLC, representada per la procuradora 
Francina Pascual Sala i sota la direcció lletrada de l’advocat Jordi Goncé Mellgren 
(RGE núm. 1-2020-34962), que sol·licita una indemnització econòmica de  557,76 
euros pels danys materials soferts pel vehicle de la seva assegurada, amb matrícula 
****, el dia 16 de desembre de 2019, com a conseqüència, de la topada amb un porc 
senglar que va irrompre a la carretera GIV-5201, de Viladrau a Sant Marçal de 
Montseny.  
  
2. Mitjançant decret de data 28 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. Per decret de 30 març de 2021 es va nomenar nou instructor de l’expedient.  
 
4. Per provisió de 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. 
 
5. Per provisió de data 9 de desembre de 2021 es denega la prova testifical proposada, 
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. Per escrit de 27 de gener de 2022 l’interessat va presentar escrit d’al·legacions, 
reiterant la petició que la Diputació de Girona assumeixi la indemnització que reclamen 
per la irrupció d’un senglar a la via.  
 
7. Per provisió de 23 de febrer de 2022 es va requerir al servei de Xarxa Viària 
l’esmena de l’informe lliurat respecte la data del sinistre. 
 
8. Per provisió de 16 de març de 2022 s’incorpora l’informe esmenat lliurat en data 14 
de març de 2022 i es confereix nou tràmit d’al·legacions.  
 
9. Per escrit de 5 d’abril de 2022 la reclamant reprodueix les al·legacions ja 
presentades en anterior escrit.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula ****, el dia 16 de desembre de 
2019 al punt kilomètric 3 de la carretera GIV-5201. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la falta de 
manteniment de la via i per la seva deficient senyalització vertical d’advertència de pas 
d’animals en llibertat. 
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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. 
 
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-5201 a l’alçada del 
punt kilomètric 3 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 557,76 € euros, però no factura del taller de reparació que 
acrediti l’efectivitat del dany.  
  
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. 
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I com s’exposa en 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 0+110 a 6+500 amb panell complementari 
S-810 (indicant la longitud del tram senyalitzat), en ambdós sentits de la marxa 
instal·lats amb anterioritat a l’accident; 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, 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, 
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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 
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 
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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 de Zurich Insurance 
PLC, representada per la procuradora Francina Pascual Sala i sota la direcció lletrada 
de l’advocat Jordi Goncé Mellgren, relativa als danys soferts en l’accident de circulació 
a la carretera GIV-5201, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula ****, en data 
16 de desembre de 2019. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
15.  Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cabanes 

per a l'execució d'obres de tractament superficial asfàltic a diversos 
camins municipals - Xarxa Viària 

 
L’Ajuntament de Cabanes ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a 
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals. 
Diversos camins del municipi de Cabanes necessiten treballs de reparació o renovació 
del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva 
magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial. 
 
La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, 
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, 
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva 
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa. 
 



 

 

 

 

52 

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

 

El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les 
dades necessàries. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 31 de maig de 2022 
de 2022, ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació 
de Girona i l’Ajuntament de Cabanes per a l’execució d’obres de tractament 
superficial asfàltic a diversos camins municipals. 
 
Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció 
de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament de Cabanes per a l’execució d’obres de tractament superficial 
asfàltic a diversos camins municipals: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord de la Junta de Govern de ---------------------------------. 
Ajuntament de Cabanes, representat pel seu alcalde president, Àlex Hernández i 
González, assistit pel secretari, Andreu Salazar i Cayuela, en virtut de les facultats 
conferides per resolució d’Alcaldia, de 17 de maig de 2022. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1.  Diversos camins del municipi de Cabanes necessiten treballs de reparació o 

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

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

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

- Triple tractament superficial: 
- Camí fins el terme municipal de Vilabertran (GIV-6024): 8.592 m2 
- Camí de la ctra. GIV-6024 fins el terme municipal de Llers: 10.037,50 m2 

- Doble tractament superficial: 
- Camí de la ctra. GIV-6024 fins el terme municipal de Peralada: 3.672 m2 

- Aglomerat asfàltic: 
- Camí fins el terme municipal de Vilabertran (GIV-6024): 5 tones 

4.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de 
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 45.479,10 euros.  

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cabanes realitzaran les obres de 

tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals amb la participació 
següent: 
A càrrec de la Diputació de Girona: 
- Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element 

de càrrega. 
A càrrec de l’Ajuntament de Cabanes: 
-  Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria 

de la Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 45.479,10 euros. 
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-  Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de l’obra per carregar les graves. 
- Poda d’arbres que permeti el camió més bolquet a 6 metres d’alçada (camí 

del terme municipal de Llers). 
- Eliminació de la mota vegetal dels vorals per permetre el desguàs dels 

camins. 
- Restitució de vorals, cunetes i drenatges. 
- Escombrat de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del tractament 

superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies. 
2.  L’import de l’aportació econòmica es determinarà en base als amidaments i als 

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

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

4.  Els danys i perjudicis que es puguin produir a tercers derivats de les obres 
executades seran íntegrament assumits per l’Ajuntament. 

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

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni 
i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Cabanes i a Intervenció d’aquesta 
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
16.  Aprovació conveni entre Diputació de Girona i Ajuntament de Garrigàs per 

al lliurament de la instal·lació d'un semàfor a la carretera GIV-6226, a 
Arenys d'Empordà. - Xarxa Viària 

 
- La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-6226, de Vilaür a Garrigàs, la 

qual passa pel nucli d’Arenys d’Empordà; en aquest tram la carretera és estreta, 
en algun punt la calçada fa tres metres d’amplada. 

- L’Ajuntament de Garrigàs ha manifestat l’interès d’instal·lar un semàfor per tal de 
regular el pas de vehicles dins del nucli d’Arenys d’Empordà. I la Diputació de 
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Girona ha valorat positivament aquesta proposta. 
- La Diputació de Girona contractarà i executarà al seu càrrec la instal·lació d’un 

semàfor i les obres complementàries pertinents en el nucli d’Arenys d’Empordà. 
Concretament instal·larà un semàfor en els PK 4+650, marge dret, i PK 4+830, 
marge esquerre.  

- Les obres complementàries per a la instal·lació del semàfor seran fer una cuneta 
formigonada per tal de passar la instal·lació soterrada i donar més amplada des 
del PK 4+800 al PK 4+890, marge dret. En el semàfor costat Garrigàs es farà 
passar la instal·lació sota la cuneta formigonada existent (entre els PK 4+650 i 
4+680). Dins del nucli d’Arenys d’Empordà, atès que hi ha molt poca amplada, la 
instal·lació pel semàfor serà aèria. 

- Un cop acabada l’obra, la  Diputació de Girona farà entrega del semàfor a 
l’Ajuntament de Garrigàs i a partir de llavors l’Ajuntament es farà càrrec del 
manteniment, així com del consum elèctric i de la gestió d’aquest, sense cap cost 
per la Diputació de Girona 

- La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 3 de juny de 2022, 
ha informat favorablement sobre el conveni entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Garrigàs per al lliurament de la instal·lació d’un semàfor a la 
carretera GIV-6226, a Arenys d’Empordà. 

- Dins el marc que ofereixen la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals perquè les 
administracions públiques de Catalunya subscriguin 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 del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament de Garrigàs per al lliurament de la instal·lació d’un semàfor 
a la carretera GIV-6226, a Arenys d’Empordà: 
 
“I.  ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord de la Junta de Govern de --------------------. 
Ajuntament de Garrigàs, representat per la seva alcaldessa presidenta, Pilar Bosch i 
Bech, assistida per la secretària, Maria Cairó Muñoz, en virtut de les facultats 
conferides per acord de Ple de 10 de maig de 2022. 
II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
- 1.  La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-6226, de Vilaür a 

Garrigàs, la qual passa pel nucli d’Arenys d’Empordà; en aquest tram la carretera 
és estreta, en algun punt la calçada fa tres metres d’amplada. 

- 2.  L’Ajuntament de Garrigàs ha manifestat l’interès d’instal·lar un semàfor per 
tal de regular el pas de vehicles dins del nucli d’Arenys d’Empordà. I la Diputació 
de Girona ha valorat positivament aquesta proposta. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1.  La Diputació de Girona contractarà i executarà al seu càrrec la instal·lació d’un 

semàfor i les obres complementàries pertinents en el nucli d’Arenys d’Empordà. 
Concretament instal·larà un semàfor en els PK 4+650, marge dret, i PK 4+830, 
marge esquerre.  

-   Les obres complementàries per a la instal·lació del semàfor seran fer una cuneta 
formigonada per tal de passar la instal·lació soterrada i donar més amplada des 
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del PK 4+800 al PK 4+890, marge dret. En el semàfor costat Garrigàs es farà 
passar la instal·lació sota la cuneta formigonada existent (entre els PK 4+650 i 
4+680). Dins del nucli d’Arenys d’Empordà, atès que hi ha molt poca amplada, la 
instal·lació pel semàfor serà aèria. 

-  Un cop acabada l’obra, la  Diputació de Girona farà entrega del semàfor a 
l’Ajuntament de Garrigàs i a partir de llavors l’Ajuntament es farà càrrec del 
manteniment, així com del consum elèctric i de la gestió d’aquest, sense cap cost 
per la Diputació de Girona. 

-   Aquesta cessió serà vàlida i eficaç en la data de l’acta de conformitat amb les 
obres que la Diputació efectuï i que traslladarà a l’Ajuntament. A partir d’aquest 
moment l'Ajuntament de Garrigàs es farà càrrec del seu manteniment i explotació 
íntegre de forma indefinida.  

- Aquest conveni tindrà una vigència d’un any, excepte l’obligació de 
manteniment i explotació del semàfor que serà indefinida. 

- Les responsabilitats pels possibles danys a tercers derivades de la instal·lació i 
funcionament del semàfor seran assumides completament per l’Ajuntament de 
Garrigàs, sense perjudici de les responsabilitats exigibles al contractista, si 
s’escau.  

- Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació 
amb aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es 
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament.  
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Garrigàs i a Intervenció i Patrimoni i 
Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
En aquest punt de la sessió s’incorpora el president, Miquel Noguer i Planas, i passa a 
presidir la sessió.  
 
17. 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: 
 
 
17.1.  Concessió de subvencions per fomentar projectes de promoció 

agroalimentària 2022 
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Vistes les bases reguladores de subvencions per al programa de suport a projectes de 
promoció agroalimentària 2022, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 19 de maig de 2020 publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 116-0 de 17 de juny de 2020. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 15 de febrer de 2022, 
publicada al BOPG 40, de 28 de febrer de 2022. 
 
Vist l’informe de la Comissió Avaluadora de 12 de maig de 2022, en què es concreta el 
resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents exposats, el president de la Diputació de Girona 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: 
 
104/4300/48100 Ajuts a entitats no lucratives campanya projectes de promoció 
agroalimentària (Girona Excel·lent). 
 

Exp. CIF 
Nom del 
beneficiari 

Concepte de la 
subvenció 

Punts Pressupost Sol·licitat Concedit 

2022/4257 G55280648 
Associació 
producte del 
ripollès 

Campanya 
promoció 
producte del 
Ripollès 

137 5500,00 4000,00 4000,00 

2022/4108 G17122029 
Consell 
Regulador DO 
Empordà 

Nit de Rosats de 
la lluna plena 

105 5400,00 4000,00 4000,00 

2022/4331 V55239891 
DOP Fesols de 
Santa Pau 

Actuacions de 
promoció i estudi 
de la DOP Fesols 
Santa Pau 

102 1236,02 927,01 927,01 

2022/4027 G55012322 
IGP Poma de 
Girona 

IGP Poma Girona: 
xarxes socials 

100 5566,00 4174,50 4000,00 

2022/3793 G17040213 

Gremi de 
flequers de les 
comarques 
gironines 

Pa de 
tramuntana: curs i 
concursos 2022 

69 5500,00 4000,00 4000,00 

2022/4564 G55309330 
Associació 
agroalimentària 
de la Cerdanya 

Estudi d'activitat 
d'elaboració de 
producte de 
Cerdanya 

66 4200,00 3150,00 3150,00 

2022/4024 G17035098 

Gremi de 
carnissers de 
les comarques 
gironines 

Productes Girona 
Excel·lent al punt 
de venda 

65 5700,00 4000,00 4000,00 

2022/4447 G17040585 

Associació 
d'Empresaris 
Surers de 
Catalunya 

XXX Premis Gla 
d'Or 

53 6108,00 2808,00 2808,00 

2022/4488 G65639650 

Gremi 
d'elaboradors 
de cervesa 
artesana i 
natural 
(GECAN) 

Promoció Gecan  49 2979,30 2234,47 2234,47 

Total 29.119,48 € 

 
104/4300/46200 Ajuts a ajuntaments campanya projectes de promoció agroalimentària 
(Girona Excel·lent) 
 
Exp. CIF Nom del Concepte de la Punts Pressupost Sol·licitat Concedit 
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beneficiari subvenció 

2022/4445 P1713200B 
Ajuntament de 
Pals 

Marca arròs de 
Pals: campanya 
promoció 

99 7260,00 4000,00 
 
4000,00 
 

Total 4.000,00 € 

 
104/4300/46500 Ajuts a consells comarcals projectes de promoció agroalimentària 
(Girona Excel·lent) 
 

Exp. CIF 
Nom del 
beneficiari 

Concepte de la 
subvenció 

Punts Pressupost Sol·licitat Concedit 

2022/4449 P1700016G 
Consell 
Comarcal de la 
Cerdanya 

Impuls 
regeneratiu del 
sector 
agroalimentari de 
la Cerdanya 

48 3319,06 2489,30 2489,30 

2022/4559 P6700009A 
Consell 
Comarcal del 
Baix Empordà 

Projecte 
agroalimentari 
Baix Empordà 
2022 

103 5689,42 4000,00 
 
4000,00 
 

Total 6.489,30 € 

 
Segon. Disposar la despesa total, de 39.608,78€, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 

 
Aplicació pressupostària Import concedit 

104/4300/48100 Ajuts a entitats. no lucratives campanya projectes de promoció agroalimentària 
(Girona Excel·lent) 29.119,48€ 

104/4300/46200 Ajuts a ajuntaments campanya projectes de promoció agroalimentària (Girona 
Excel·lent) 4.000,00€ 

104/4300/46500 Ajuts a consells comarcals projectes de promoció agroalimentària (Girona 
Excel·lent) 6.489,30€ 

Total 39.608,78€ 

 
Tercer. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 

Exp. CIF Entitat Concepte subvencionat Motiu de la desestimació 

2022/4567 G17763327 
Col·lectiu 
d’artesans de la 
Vall de Ribes 

Campanya de promoció i 
sensibilització de 
productors Col·lectiu de la 
Vall de Ribes 

Incompliment del punt 4 de les bases, 
el qual regula els destinataris que 
poden concórrer en aquesta 
convocatòria, que són els següents: 
Gremis, associacions, federacions de 
professionals i altres entitats sense 
ànim de lucre vinculades al sector 
agroalimentari gironí. 
 

 
Quart. 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. 
 
Cinquè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent: 
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Aplicació pressupostària 
Crèdit consignat 
final 

Import 
concedit 

Diferència 

104/4300/48100 Ajuts a entitats. no lucratives campanya 
projectes de promoció agroalimentària (Girona Excel·lent) 

40.000,00€ 29.119,48 € 10.880,52€ 

104/4300/46500 Ajuts a consells comarcals projectes de 
promoció agroalimentària (Girona Excel·lent) 

8.000,00€ 6.489,30€ 1.510,70€ 

Total 12.391,22€ 

 
Sisè. Notificar aquest acord a les entitats que han concorregut a la convocatòria. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
17.2..  Resolució convocatòria d'ajuts a particulars al Parc Natural i Reserva 

Biosfera del Montseny 2022 
 
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de 
Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20 
d’octubre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 209, de 30 d’octubre de 2020. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 21 de desembre de 
2021, publicada al BOPG número 248 de data 29 de desembre de 2021. 
 
Atès que hi ha hagut redistribució entre les línies i les aplicacions pressupostàries. 
 
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la reunió de la Comissió avaluadora de 12 de 
maig de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la presidenta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la realització de 
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’import total 
165.500,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 
Aplicació Pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència 

500/1700/48118 30.500,00 16.792,75 - 13.707,25 

500/1700/77900 10.000,00 13.701,69 + 3.701,69 

500/1700/78100  67.500,00 87.976,06 + 20.476,06 

500/1700/47900 5.000,00 6.529,50 + 1.529,50 

500/1700/76502 4.500,00 0,00 -  4.500,00 

500/1700/46208 45.000,00 37.500,00 -7.500,00 
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500/1700/48134 3.000,00 3.000,00 0,00 

 165.500,00 165.500,00 0,00 

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

Aplicació Pressupostària Diferència 

500/1700/48118 
- 13.707,25 

500/1700/77900 
+ 3.701,69 

500/1700/78100  
+ 20.476,06 

500/1700/47900 
+ 1.529,50 

500/1700/76502 
-  4.500,00 

500/1700/46208 
-  7.500,00 

500/1700/48134 
0,00 

TOTAL 
0,00 

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'ANNEX I –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. 
 
Cinquè. Desestimar a les persones físiques o jurídiques que figuren a L'ANNEX II 
–que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes 
legals-, pels motius que s’hi especifiquen. 
 
Sisè. Donar per desistides les sol·licituds o les actuacions de les persones físiques o 
jurídiques que figuren a L'ANNEX III –que s’incorpora a la present proposta i s’integra 
en aquest acord a tots els efectes legals-, pels conceptes 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. 
 
Setè. Determinar que d’acord amb el Pla estratègic de subvencions 2020-203 respecte 
als indicadors de resultats de les subvencions, els beneficiaris hauran d’aportar la 
informació relativa als indicadors de les línies de subvenció a les quals concorren. La 
informació continguda al formulari és la següent: 
 
Dades generals 
Tipus de beneficiari de la subvenció 
Nom de l'ens/organització/beneficiari 
Especificar 
Municipi 
Ubicació 
 
Línia 1 - Activitats forestals (AF) 
Import subvencionat 
Cost total de l'actuació 
Nombre d'explotacions forestals subvencionades 
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Km de xarxa viària del parc arranjats amb subvenció 
Superfície d'actuació subvencionada (ha) 
Número d'elements reparats, millorats o maquinària adquirida amb la subvenció 
 
Línia 2 - Activitats agrícoles i ramaderes (AAR) 
Import subvencionat 
Cost total de l'actuació 
Nombre d’explotacions agrícoles-ramaderes subvencionades 
Superfície d'actuació subvencionada (ha) 
Elements reparats, millorats o maquinària adquirida amb la subvenció 
 
Línia 3 - Empreses de serveis (ES) 
Import subvencionat 
Cost total de l'actuació 
 
Línia 4 - La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA) 
Import subvencionat 
Cost total de l'actuació 
Nombre d’actuacions de millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic 
Línia 5 - Actuacions de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat (EES) 
Import subvencionat 
Cost total de l'actuació 
Nombre d’instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal 
Nombre d’habitatges que incorporen mesures d’eficiència energètica i energies 
renovables 
 
Línia 6 - establiment mitjançant conveni amb la propietat, de reserves forestals 
destinades a conservar boscos madurs a evolució natural (RF) 
Import subvencionat 
Cost total de l'actuació 
Nombre de reserves forestals creades o ampliades, a evolució lliure subvencionades 
Superfície d'actuació subvencionada (ha) 
 
Línia 7 - Millora de la xarxa viària d'ús públic del Parc Natural del Montseny (XV) 
Import subvencionat 
Cost total de l'actuació 
Km de xarxa viària del parc arranjats amb subvenció (km) 
 
Línia 8 - Actuacions de suport a la campanya de prevenció d'incendis forestals (CPIF) 
Import subvencionat 
Cost total de l'actuació 
Superfície coberta en la campanya de vigilància 
 
A efectes d’aportar els indicadors, caldrà que, dins del termini de justificació, el 
beneficiari empleni i enviï l’enquesta dels indicadors de la subvenció disponible a: 
 
https://arcg.is/09KzDD 
 
Vuitè. Disposar la despesa total, de 165.500,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2022 de la Diputació de Girona: 
 
 
Aplicació Pressupostària Crèdits finals 

https://arcg.is/09KzDD
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500/1700/48118 16.792,75 

500/1700/77900 13.701,69 

500/1700/78100  87.976,06 

500/1700/47900 6.529,50 

500/1700/76502 0,00 

500/1700/46208 37.500,00 

500/1700/48134 3.000,00 

 
                               TOTAL:                         165.500,00 
 
Novè. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si 
en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
Desè. Notificar aquest acord a tots els interessats.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
17.3.  Concessió de subvencions per al finançament de l'acció de promoció i 

foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 26 de gener de 2021, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 20 de 01 de febrer de 2021. 
 
Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als 
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el 
marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per 
Junta de Govern en la sessió de 15 de febrer de 2022, i publicada al BOPG número 40 
de 28 de febrer de 2022. 
 
L’òrgan competent per generar la despesa és la Junta de Govern d’acord amb el punt 
número 10 de les bases publicades al BOPG número 2 de 4 de gener de 2022. 
 
Els criteris de valoració es troben al punt 7 de les bases publicades al BOPG número 
20 d’1 de febrer de 2021. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, reunida la Comissió Qualificadora en data 27 
de maig de 2022 i vistos els informes del cap del centre gestor, el diputat delegat 
d’Esports proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
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Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per al finançament de 
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, 
d’import total 2.180.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
Pressupostària 

Programa 
Crèdit inicial 
total 

Crèdit final 
total 

Diferència 

320.3410.45391 D1 0,00 75.885,06 75.885,06 

 D2    

320.3410.46200 A1 300.000,00 310.715,11 10.715,11 

 D1    

 D2    

320.3410.46201 A2 40.000,00 37.436,38 -2.563,62 

320.3410.46206 F 20.000,00 4.362,01 -15.637,99 

320.3410.46800 A1 0,00 1.274,13 1.274,13 

320.3410.46801 A2 0,00 0,00 0,00 

320.3410.46802 F 0,00 0,00 0,00 

320.3410.48100 F 20.000,00 37.881,14 17.881,14 

320.3410.48102 D1 100.000,00 8.614,38 -91.385,62 

320.3410.48103 B1 200.000,00 200.000,00 0,00 

320.3410.48105 B2 415.000,00 397.090,53 -17.909,47 

320.3410.48106 B3 60.000,00 98.231,94 38.231,94 

320.3410.48107 C 220.000,00 220.000,00 0,00 

320.3410.48145 D2 40.000,00 20.559,24 -19.440,76 

320.3410.48146 B4 50.000,00 69.136,82 19.136,82 

320.3410.48147 B5 15.000,00 16.782,00 1.782,00 

320.3410.76200 A3 500.000,00 479.739,59 -20.260,41 

320.3410.76202 A4 200.000,00 200.000,00 0,00 

320.3410.76800 A3 0,00 2.291,67 2.291,67 

320.3410.76802 A4 0,00 0,00 0,00 

TOTALS  2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 

 
Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la 
convocatòria: 
 
Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 

320.3410.45391 75.885,06 

320.3410.46200 10.715,11 

320.3410.46201 -2.563,62 

320.3410.46206 -15.637,99 

320.3410.46800 1.274,13 

320.3410.46801 0,00 

320.3410.46802 0,00 

320.3410.48100 17.881,14 

320.3410.48102 -91.385,62 

320.3410.48103 0,00 

320.3410.48105 -17.909,47 

320.3410.48106 38.231,94 

320.3410.48107 0,00 

320.3410.48145 -19.440,76 

320.3410.48146 19.136,82 

320.3410.48147 1.782,00 

320.3410.76200 -20.260,41 

320.3410.76202 0,00 

320.3410.76800 2.291,67 

320.3410.76802 0,00 

 
Tercer. Concedir als ajuntaments que consten als l'annexes 1, 2, 3 i 4 que figuren a 
l’expedient i s'integren en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del 
Programa A de suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport, les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció i 
aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost d'enguany que s'indiquen. 
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Quart. Concedir a les entitats que consten als annexes 5, 6, 7, 8 i 9 que figuren a 
l’expedient i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del 
Programa B de suport a l’esport federat, les quantitats que s’assenyalen en concepte 
de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost d’enguany que s’indiquen. 
 
Cinquè. Concedir als consells esportius de la demarcació de Girona que consten a 
l’annex 10, que figuren a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes 
legals, en el marc del Programa C de suport als consells esportius per a la promoció i 
el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, les quantitats que s’assenyalen en 
concepte de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost d’enguany que s’indica. 
 
Sisè. Concedir als ajuntaments, centres educatius o les seves associacions escolars 
que consten als annexes 11 i 12, que figuren a l’expedient i s’integren en aquest acord 
a tots els efectes legals, en el marc dels Programes D del suport a l’esport escolar, les 
quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa 
corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost d’enguany 
que s’indiquen. 
 
Setè. Concedir als ajuntaments, entitats, fundacions i associacions sense ànim de 
lucre que consten als annexes 13, que figuren a l’expedient i s’integren en aquest 
acord a tots els efectes legals, en el marc del programa F de suport a l’esport adaptat, 
les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa 
corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost d’enguany 
que s’indiquen. 
 
Vuitè. Desestimar les sol·licituds que consten en els annexes 1 fins al 13 que figuren a 
l’expedient i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc dels 
programes A, B, C, D, E i F. 
 
Novè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de 2022 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica: 
 

 
 

Aplicació pressupostària Import € 

Annex 1 Subprograma A1 
320.3410.46200 266.002,64 

320.3410.46800 1.274,13 

Annex 2 Subprograma A2 
320.3410.46201 37.436,38 

320.3410.46801 0,00 

Annex 3 Subprograma A3 
320.3410.76200 479.739,59 

320.3410.76800 2.291,67 

Annex 4 Subprograma A4 
320.3410.76202 200.000,00 

320.3410.76802 0,00 

Annex 5 Subprograma B1 320.3410.48103 199.999,97 

Annex 6 Subprograma B2 320.3410.48105 397.090,53 

Annex 7 Subprograma B3 320.3410.48106 98.231,94 

Annex 8 Subprograma B4 320.3410.48146 69.136,82 

Annex 9 Subprograma B5 320.3410.48147 16.782,00 

Annex 10 Subprograma C 320.3410.48107 220.000,00 

Annex 11 Subprograma D1 

320.3410.45391 73.115,42 

320.3410.46200 28.063,00 

320.3410.48102 8.614,38 

Annex 12 Subprograma D2 

320.3410.45391 2.769,64 

320.3410.46200 16.649,47 

320.3410.48145 20.559,24 

Annex 13 Subprograma F 

320.3410.46206 1.388,24 

320.3410.46802 0,00 

320.3410.48100 37.881,15 
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Desè. Deixar, pendents d’aprovació de suplements de crèdit, les sol·licituds dels 
subprogrames A4 i B3 que queden excloses per manca de crèdit d’acord amb els 
annexes 4 i 7, i que suposen l’increment via suplement de crèdit de: 

 

Programa 
Aplicació 
pressupostària 

Sol·licituds pendents d’atendre 
per manca de crèdit 

Crèdit necessari pendent 
de suplement 

A4 320.3410.76202 7 175.000,00 

B3 320.3410.48106 38 50.000,00 

 
Onzè. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si 
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
Dotzè. 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. 
 
L’incompliment de les obligacions 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. 
 
Tretzè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu” 
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu), 
juntament amb recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza el suport de 
la Diputació de Girona. L’import a justificar està relacionat al corresponent annex. 
 
En el programa C dels consells esportius comarcals de la demarcació de Girona s’ha 
d’entrar també una memòria de la realització de l’actuació subvencionada que permeti 
valorar el seu grau d’execució 
 
En el subprograma D1 “Neda a l’escola” s’ha d’entrar un certificat, emès per l’empresa 
responsable de l’activitat de piscina, on es faci referència que s’ha complert l’objecte 
de l’activitat establerta a les bases. En el cas que s’hagués necessitat un monitor 
addicional per alumnes amb necessitats educatives especials també s’haurà 
d’especificar en aquest mateix certificat. També s’ha d’entrar una memòria de la 
realització de l’actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau d’execució. 
 
Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen: 
 
- Subprogrames A1, B1, B2, B4 i B5 fins al 30/9/2021 
- Programes C, D, i F fins al 30/09/2021 
- Subprogrames A2, A3, A4 i B3 termini de justificació el 01/11/2022 
 
Catorzè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà 
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. 
 
Quinzè. Notificar aquest acord als beneficiaris.” 
 
 

http://www.ddgi.cat/
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
18. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:50 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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