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Número:  1073  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 19 de juliol de 2022 
Hora:  10:00 
Lloc:  saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/7872 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Lluís Amat i Batalla 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 

Diputat 
Diputat 

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

 Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2022 

 

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

 Oficina de Difusió  

3 Aprovar conveni de col·laboració Diputació de 
Girona i Universitat de Girona per la producció de 
l'exposició "Itineraris literaris" - Oficina de Difusió 
 

2022/Z020100/7212 

 Habitatge  

4 Aprovació de la revocació de les subvencions 
concedides a ajuntaments i consells comarcals per 
la compra de material per contribuir a la lluita 
contra la pobresa energètica 2021 – Habitatge 
 

2020/X020100/9034 

 Assistència i Cooperació als Municipis  

5 Reintegrament final Consell Comarcal d'Osona 
subvenció prestació serveis, any 2021 -  
Assistència i Cooperació als Municipis 

2021/X020203/8229 

6 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Mollet de 
Peralada dins el Fons econòmic de caràcter 
extraordinari - Assistència i Cooperació als 
Municipis 

2022/X020301/6003 

7 Canvis destí subvenció diversos ajuntaments dins 
el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a 
l'any 2022 - Assistència i Cooperació als Municipis 
 

2022/X020301/6404 

 Patrimoni i Expropiacions  

8 Cessió d'ús espais Casa de Cultura a centre arts 
escèniques "El Galliner" - Patrimoni i Expropiacions 
 

2022/J050300/6658 

 Organització i RRHH Corporatiu  

9 Autoritzar Jordi Congost Genís per exercir una 
activitat pública compatible amb el càrrec d'Adjunt 
al Gabinet de Presidència - Organització i RRHH 
Corporatiu 
 

2022/G030104/7735 

 Cooperació Cultural  

10 Acceptació renúncia subvenció foment programes i 
projectes educatius 2022_Cia Anna Roca - 
Cooperació Cultural 

2022/X020201/4162 

11 Desestimació diverses subvencions Servei 
Cooperació Cultural i Educació, anualitat 2022 - 
Cooperació Cultural 

2022/X020201/7473 

12 Aprovació subvenció nominativa a Bitò Produccions  
per al finançament del Festival Temporada Alta 
2022 - Cooperació Cultural 

2022/X020203/110 
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13 Aprovació canvi de beneficiari d'Empordà Caterva, 
SL a favor del MAC-Empúries programa Indika, 
curs 2022-2023 -  Cooperació Cultural 

2022/X020201/3140 

14 Aprovació subvenció nominativa a Pascual Arts 
Music per al finançament del Fetival Sons del Món 
2022 - Cooperació Cultural 

2022/X020203/101 

15 Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Campllong 
per al finançament del Festival Musicant - 
Cooperació Cultural 

2022/X020203/27 

16 Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners per al finançament de la Festa 
de la Revolta dels Segadors - Cooperació Cultural 
 

2022/X020203/6805 

 Comunicació Cultural  

17 Aprovar la resolució de la Convocatòria de 
Subvencions per a Edicions dels Centres i Instituts 
d'Estudis Locals i Comarcals, any 2022 - 
Comunicació Cultural 

2022/X020100/672 

18 Aprovar la resolució de la Convocatòria de 
Subvencions per a publicacions d'interès local 
editades per ajuntaments, any 2022 - Comunicació 
Cultural 

2022/X020100/782 

19 Aprovar la resolució de la Convocatòria de 
Subvencions per a Activitats dels Centres i Instituts 
d'Estudis Locals i Comarcals, any 2022 -  
Comunicació Cultural 

2022/X020100/670 

20  Aprovar la resolució de les subvencions de 
Foment de produccions editorials , any 2022 - 
Comunicació Cultural 
 

2022/X020100/717 

 Monuments  

21 Aprovació conveni de col·laboració en matèria de 
patrimoni històric amb el Bisbat de Girona – 
Monuments 
 

2022/K010300/7524 

 Noves tecnologies  

22 Aprovar l'addenda 2022 del conveni de 
col·laboració entre Diputació de Girona i el 
Consorci Localret - Noves tecnologies 
 

2022/X020204/1782 

 Servei d'Esports  

23 Revocació de la subvenció al Patinatge Artístic 
Maçanet pel programa B4 - Servei d'Esports 

2022/X020201/2851 

24 Revocació de la subvenció a l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Pallerols pel programa A3 - Servei 
d'Esports 

2022/X020301/4518 
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25 Aprovació del procediment de reintegrament total 
de la subvenció al Centre Esportiu i Recreatiu 
l'Escala pel programa B2, any 2019 - Servei 
d'Esports 
 

2019/X020200/2294 

 Medi Ambient  

26 Aprovar conveni i subvenció operatiu prevenció 
incendis forestals a l'Associació ADF Alt Empordà 
2022 – Medi Ambient 

2022/X020203/6407 

27 Aprovació canvi imputació  subvenció a Can 
Quintana Museu de la Mediterrània dins campanya 
Del Mar als Cims - Medi Ambient 

2019/X020200/4449 

28 Aprovar subvenció i conveni servei prevenció 
incendis forestals 2022- Federació ADF Gavarres - 
Medi Ambient 

2022/X020203/6226 

29 Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència 
competitiva, per a la concessió de subvencions per 
al desenvolupament de bones pràctiques agràries a 
la província de Girona 2022 - Medi Ambient 

2022/X020100/7363 

30 Aprovar conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal de la Selva per a 
l'establiment de les OTE - Medi Ambient 
 

2022/X020204/4830 

 Xarxa Viària  

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

2022/D030403/6348 

32 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial, derivat de la reclamació presentada 
per Rosario Morales Mena, en representació de 
l'entitat Segurcaixa Adeslas, SA - Xarxa Viària 

2021/D040600/1882 

33 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial. derivat de la reclamació presentada 
per l'advocada Yolanda Vila Morales en 
representació de l'entitat Allianz Seguros y 
Reaseguros, S.A. - Xarxa Viària 

2021/D040600/4007 

34 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial, derivat de la reclamació presentada 
per Eva Maria Garcia Fernàndez en representació 
de Zurich Insurance, PLC - Xarxa Viària 

2021/D040600/3060 

35 Aprovació conveni d'obres de tractament superficial 
asfàltic camí Ramades i Canapost a Castell 
d'Empordà amb l'Ajuntament de Forallac - Xarxa 
Viària 
 

2022/D030403/5996 

36 Proposicions urgents  
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37 Precs i preguntes  

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 5 

de juliol de 2022 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de juliol 
de 2022, prèviament lliurada als assistents.  
 
 
 
2.  Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 
 
 
 
3.  Aprovar conveni de col·laboració Diputació de Girona i Universitat de 

Girona per la producció de l'exposició "Itineraris literaris" - Oficina de 
Difusió 

 
Vist l’informe en relació al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
Universitat de Girona per la producció i el muntatge de l’exposició  “Itineraris literaris”, 
el president de la Diputació de Girona proposa a la Junta de Govern l’adopció del 
següent Acord: 
 
PRIMER. Aprovar conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Universitat 
de Girona per la producció i el muntatge de l’exposició  “Itineraris literaris”, del 
següent tenor literal:   
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA PER LA PRODUCCIÓ I EL MUNTATGE DE 
L'EXPOSICIÓ “ITINERARIS LITERARIS” DE LA CÀTEDRA DE PATRIMONI 
LITERARI. 
 
I.  ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona, en 
nom i representació d'aquesta, amb seu a Girona, Pujada de  Sant  Martí, núm. 4-5 
(CP17004), CIF núm. P1700000A, en virtut de les facultats conferides per acord de la 
Junta de Govern del 1 de desembre de 2020, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa l’article 3.2.i) 
del Reial Decret 12/2018. 
De l’altra, la UNIVERSITAT DE GIRONA, representat per el Dr. Joaquim Salvi Mas, 
Rector Magnífic de la Universitat de Girona (UdG), que actua en nom i representació 
d’aquesta Universitat, tal com estableix el Decret 401/2021, de 14 de desembre, de 
nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 8564, de 16 de 
desembre de 2021), i de conformitat amb el que s’estableix en els articles 93 i 97 dels 
Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, 
(DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb seu a Girona, plaça de Sant Domènec 
núm.3, CP 17004 i NIF Q-6750002 E. 
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II. ANTECENDENTS I MOTIVACIÓ 
Primer.-  Que la Diputació de Girona, a traves de la seva oficina de Difusió, crea, 
organitza i gestiona propostes expositives de producció pròpia o en col·laboració amb 
organismes, ajuntaments i entitats i les ofereix als ens locals de les comarques 
gironines, sense cap cost econòmic, amb l’objectiu, d’una banda, de facilitar als 
municipis gironins una bona programació cultural i, de l’altra, de fomentar i 
promocionar la comunitat artística gironina. 
Segon.- Que la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de  
Climent de la Universitat de Girona té entre els seus objectius promoure la divulgació 
de l’obra dels escriptors gironins i els estudis sobre la relació entre la literatura i el 
paisatge, impulsar la investigació sobre la patrimonialització del territori i promoure la 
creació d’itineraris literaris. 
Tercer.- Que la Diputació de Girona corrobora el seu interès en aquesta iniciativa i 
expressa la seva voluntat de participació en aquests objectius. 
Quart.- Que la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de  
Climent de la Universitat de Girona publica la col·lecció «Itineraris literaris autoguiats», 
els volums de la qual apleguen textos de diferents autors de les comarques gironines 
que fan referència a indrets, poblacions, monuments i espais geogràfics d’aquestes 
comarques i que fins el moment, s’han editat 24 volums d’aquesta col·lecció. 
Cinquè.-  Que ambdues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració per tal 
de dur a terme una exposició amb els següents: 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
Universitat de Girona per produir una exposició basada en una selecció de títols de la 
col·lecció «Itineraris literaris autoguiats» per posteriorment integrar-la dins el Programa 
d’Exposicions Itinerants de la Diputació de Girona i així poder-la oferir als ens locals de 
les comarques gironines. 
 
Segon. Finalitat 
L’exposició passarà a formar part de l'oferta expositiva de la Diputació de Girona 
durant un mínim d'un any prorrogable, a comptar de la signatura del present conveni i 
a partir d’aquesta data, s'oferirà amb caràcter itinerant als municipis que hi estiguin 
interessats.  
Per aquesta finalitat la Universitat de Girona, autoritza a la Diputació de Girona a portar 
a terme els actes de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres que 
proporciona per a la seva incorporació a l'exposició, així com per poder efectuar la 
promoció, informació i documentació de l’exposició. Així mateix, amb finalitats 
d’informar dels continguts de l’exposició, la Diputació podrà adaptar reproduccions de 
les obres als formats propis dels diferents mitjans i suports, inclosa la seva modificació 
o reproducció parcial. La Diputació podrà portar a terme directament aquests actes o 
bé de comú acord amb els ajuntaments, associacions i altres entitats gironines sense 
ànim de lucre que l’acolliran durant la seva itinerància. Aquesta autorització inclou 
l’edició de materials de divulgació i la posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet 
i l’edició del catàleg de l’exposició. Així mateix, la Diputació podrà preparar i difondre 
una versió electrònica o virtual de l’exposició per mitjà de la xarxa Internet, sense estar 
subjecte a límit temporal. Així mateix autoritza la utilització del nom  i imatge personal 
dels autors per a les mateixes finalitats, sense reproduir la versió íntegra de les obres. 
La gestió de les exposicions itinerants anirà a càrrec de la Diputació de Girona, a 
través de l'oficina de Difusió que assumirà la realització del muntatge i desmuntatge de 
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l'exposició. 
 
Tercer. Contraprestacions 
La Universitat de Girona, a través del Servei de Publicacions i de Càtedra de Patrimoni 
Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de  Climent, facilitarà les publicacions de 
la col·lecció seleccionades de comú acord amb l’Oficina de Difusió de la Diputació de 
Girona per produir l’exposició i incloure-la dins el Programa d'Exposicions Itinerants de 
la Diputació de Girona per un període d'un any a comptar des de la signatura del 
present conveni, prorrogable.  
En contrapartida, la Diputació, a través de l’oficina de Difusió, s’encarregarà del 
disseny i producció de l’exposició, es farà càrrec dels muntatges i desmuntatges. 
 
Quart. Vigència del conveni 
Aquest conveni tindrà una vigència d’un any a comptar des de la signatura del present 
conveni: Els signants podran acordar una pròrroga en funció de les demandes dels 
municipis o de les entitats fins el màxim establert legalment. 
 
Cinquè. Seguiment del conveni 
Les parts creen una comissió de seguiment paritària d’un membre de cada entitat 
signant, que en el seu cas, es reunirà amb l’objecte d’efectuar el seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants. 
 
Sisè.- Règim de modificació del conveni. 
El present conveni podrà ser modificat totalment o parcialment 
amb acord unànime de les parts signants per tal d'assegurar la seva viabilitat o 
adaptar-lo a les noves necessitats. Aquestes modificacions hauran de constar 
per escrit, en forma de nou conveni o en forma d'addenda de modificació de 
l'actual. Aquestes modificacions seran decidides de comú acord per la 
Comissió de seguiment i s'hauran d'aprovar pels respectius òrgans corporatius 
competents. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que han 
estat objecte del conveni o per incórrer en causa de resolució.  
Són causes de resolució les següents: 
1. El transcurs del termini de vigència o de pròrroga del conveni sense haver-se 
acordat la pròrroga. 
2. L'acord unànime dels signants.  
3. L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits. L'extinció del conveni 
per aquest supòsit requereix la realització del requeriment previst a l'apartat c de 
l'article 51.1de la Llei 40/2015.  
4. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
5. L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni. 
6. Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni a les lleis. 

 
Vuitè.- Règim jurídic 
El present conveni es regeix per allò previst en la Llei 40/2015, d ‘1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Novè.- Jurisdicció 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’aplicació i de la 
interpretació de mateix seran competents els jutjats i tribunals de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa de la demarcació de Girona. 
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc 
i la data que s’assenyalen” 
 
SEGON.  Facultar el president de la Corporació per a la signatura del Conveni i de 
qualsevol altre document que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
4.  Aprovació de la revocació de les subvencions concedides a ajuntaments i 

consells comarcals per la compra de material per contribuir a la lluita contra la 
pobresa energètica 2021 – Habitatge 

 
Revocacions subvencions a ajuntaments i consells comarcals per la compra de 
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, anualitat 2021. Exp. 
2020/9034. 
 
Per resolució del President de la Diputació de Girona núm. 2022/2053 de data 7 de 
juny de 2022 es va iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides a 
diversos ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a 
la lluita contra la pobresa energètica, anualitat 2021, per no haver justificat la totalitat 
de l’import de les actuacions, en el termini que finalitzava el 15 de febrer de 2022 o 
específicament en els terminis establerts en les pròrrogues sol·licitades.  
 

Beneficiari 
Exp/202
1 

Concepte 
Import 
subvenció 
concedida 

Import 
justificat 

Subvenció 
reconeguda 

Import a 
revocar 

Motiu 
revocació 

Consell 
comarcal del 
Baix Empordà 

2032 
5 neveres, 10 
deshumidificado
rs i 26 radiadors 

9.900,00 € 5.704,44 € 5.704,44 € 4.195,56 € 
Justificació 
insuficient 

Consell 
Comarcal del 
Gironès 

1979 
8 neveres, 12 
deshumidificado
rs i 9 radiadors 

9.950,00 € 9.024,92 € 9.024,92 € 925,08 € 
Justificació 
insuficient 

Consell 
Comarcal del 
Ripollès 

1890 
60 radiadors i 1 
caldera 

10.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 1.000,00 € 
Justificació 
insuficient 

Ajuntament de 
Girona 

2071 
12 neveres, 9 
deshumidificado
rs i 16 radiadors 

10.000,00 € 9.341,77 € 9.341,77 € 658,23 € 
Justificació 
insuficient 

Ajuntament de 
Lloret de Mar 

1967 
8 neveres i 16 
radiadors 

7.200,00 € 6.359,95 € 6.359,95 € 840,05 € 
Justificació 
insuficient 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols 
 

1875 

19 
deshumidificado
rs, 38 radi 5 
altres 

8.900,00 € 8.893,00 € 8.893,00 € 7,00 € 
Justificació 
insuficient 

 
En data 9 de juny de 2022 es va notificar als ajuntaments i consells comarcals 
interessats aquesta resolució i se’ls va concedir un termini de quinze dies per a 
presentar les al·legacions que consideressin oportunes. El tràmit d’audiència ha 
finalitzat l’1 de juliol de 2022 i no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Atès que els interessats no han presentat al·legacions.  
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
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Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, que 
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior.” 
 
D’acord amb la base específica reguladora 17ena de les subvencions a ajuntaments i 
consells comarcals per la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa 
energètica, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar 
l’acord de revocació. 
 
Vist l’informe del cap del servei d’assistència i cooperació econòmica.  
 
Per tot l’anterior, el Diputat delegat d’Habitatge, proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Revocar les subvencions concedides als ajuntaments i consells comarcals 
per  la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 
2021, per incompliment de justificació inferior de les actuacions en els termes i terminis 
que preveien les bases reguladores, pels imports que es detallen a continuació.  

 

Beneficiari 
Exp/2
021 

Concepte Import a revocar 
Tipus de 
revocació 

Motiu 
revocació 

Consell 
comarcal del 
Baix Empordà 

2032 
5 neveres, 10 
deshumidificadors i 26 
radiadors 

4.195,56 € Parcial 
Justificació 
insuficient 

Consell 
Comarcal del 
Gironès 

1979 
8 neveres, 12 
deshumidificadors i 9 
radiadors 

925,08 € Parcial 
Justificació 
insuficient 

Consell 
Comarcal del 
Ripollès 

1890 60 radiadors i 1 caldera 1.000,00 € Parcial 
Justificació 
insuficient 

Ajuntament de 
Girona 

2071 
12 neveres, 9 
deshumidificadors i 16 
radiadors 

658,23 € Parcial 
Justificació 
insuficient 

Ajuntament de 
Lloret de Mar 

1967 8 neveres i 16 radiadors 840,05 € Parcial 
Justificació 
insuficient 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

1875 
19 deshumidificadors, 38 
radi 5 altres 

7,00 € Parcial 
Justificació 
insuficient 

 
SEGON. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions a 
ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en 
l’àmbit comarcal dels ajuntaments i consells comarcals següents:  
  

Beneficiari  Exp/2021 Número d’Operació  
Import subvenció a 
revocar  

Consell comarcal del Baix Empordà 2032 220210008202 4.195,56 € 

Consell Comarcal del Gironès 1979 220210008203 925,08 € 

Consell Comarcal del Ripollès 1890 220210008204 1.000,00 € 

Ajuntament de Girona 2071 220210008198 658,23 € 

Ajuntament de Lloret de Mar 1967 220210008199 840,05 € 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 1875 220210008200 7,00 € 
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Total  7.625,92 € 

 
TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments i consells comarcals interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
5.  Reintegrament final Consell Comarcal d'Osona subvenció prestació 

serveis, any 2021 - Assistència i Cooperació als Municipis 
 
Mitjançant resolució del President de la Diputació de 27 de maig de 2022 es va iniciar 
el procediment de reintegrament d’una subvenció de 21.000,00€ concedida al Consell 
Comarcal d’Osona per acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 23 de 
novembre de 2021  
 
En data 20 de juny de 2022 el consell comarcal ha presentat un escrit d’al·legacions 
que ha estat objecte de l’informe del cap de l’àrea de cooperació local, de data 
29/06/22, i que literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS DE FET 
 
-La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 23 de novembre de 2021 va 
aprovar concedir una subvenció nominativa al Consell Comarcal d’Osona per a la 
prestació de diversos serveis als municipis d’Espinelves, Vidrà i Viladrau, amb el 
següent detall:  
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2021/8229 Consell Comarcal d’Osona P5800015I 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Prestació des serveis d’assistència als municipis d’Espinelves, Vidrà i Viladrau Nominativa 

Cost de l’objecte de la subvenció (en €) Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

63.180,00 € 21.000,00 € 33,24 % 

 
-El punt sisè de l’acord diu  “El pagament de la subvenció es farà en concepte de 
bestreta per l’import total de la subvenció en el termini d’1 mes a partir de la notificació 
d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la subvenció.” 
 
-El Consell Comarcal d’Osona va enviar el certificat d’acceptació de la subvenció en 
data 30 de novembre de 2021, en data 21 de desembre de 2021 aquest centre gestor 
va tramitar el document d’aprovació del reconeixement de l’obligació per poder 
efectuar el pagament de l’import total 21.000,00 € i en data 30/12/2021 es va ingressar 
al Consell. 
 
-El punt setè de l’acord de concessió establia les condicions per a la justificació i 
preveia que el consell comarcal hauria de trametre a la Diputació de Girona, mitjançant 
presentació telemàtica, dins el primer trimestre de l’any 2022, una memòria de la 
prestació dels diferents serveis i activitats objecte de la subvenció, un certificat de la 
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Secretaria o Intervenció del Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic, la 
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen,  i 
l’acreditació de la publicitat donada a la subvenció. 
 
-En data 31 de març de 2022, darrer dia previst per a la presentació de la justificació, 
el consell comarcal com a justificant de l’actuació subvencionada presenta únicament 
un certificat de la interventora del consell amb unes despeses, costos laborals de tres 
llocs de treball ( enginyers, recaptador i responsables informàtics),  d’un import total 
7.044,02 € 
 
-En data 7 de maig de 2022, registre de sortida EACAT S-2022-7125, es va requerir al 
Consell Comarcal d’Osona la presentació de la documentació justificativa que no 
s’havia presentat, amb l’advertiment que si no s’aportava, l’òrgan competent iniciaria el 
procediment de revocació i reintegrament total de la subvenció. El Consell Comarcal 
no van presentar en el nou termini concedit cap documentació. 
 
-Mitjançant resolució del President de la Diputació de 27 de maig de 2022 es va iniciar 
el procediment de reintegrament de la subvenció per manca de presentació de la 
documentació justificativa de la subvenció concedida i pagada. En data 27 de maig de 
2022, registre de sortida EACAT S-2022-11243, aquest centre gestor ho notifica al 
Consell Comarcal d’Osona amb un termini per a la presentació al·legacions de 15 dies 
hàbils, què acabava el dia 20 de juny de 2022. 
 
-En data 20 de juny de 2022 el consell comarcal, amb registre d’entrada EACAT 
E-2022-19558, presenta un escrit d’al·legacions signat pel president del consell, 
acompanyat d’una memòria justificativa dels serveis d’assistència tècnica i un nou 
certificat de la interventora del consell. 
 
-La memòria presentada amb les al·legacions compleix les previsions de l’acord 
d’atorgament en quant a l’exposició dels serveis d’assistència tècnica en matèria 
d’enginyer municipal prestats als municipis d’Espinelves, Vidrà i Viladrau, assenyalant 
les despeses, per un import de 2.578,33€ de costos laborals, uns ingressos de 
670,00€ ingressos i un balanç econòmic de 1.908,33€ ( diferència entre ingressos i 
despeses). 
  
-En l’escrit d’al·legacions, presentat el dia 20 de juny dins el termini concedit, es 
reconeix que del total de la subvenció concedida per import de 21.000,00 € s’havien 
meritat despeses per part del consell comarcal per un import de 7.044,02 € i que la 
demora en la presentació de la memòria estava motivada per l’absència de l’enginyer 
comarcal.  
 
-En el nou certificat d’intervenció que es presenta amb les al·legacions es fa constar 
una despesa de 7.044,02 €, de les quals 1.908,33 € correspondrien a la nòmina de 
l’enginyer comarcal i la resta a la nòmina del personal de serveis informàtics.  
 
-Finalment en l’escrit d’al·legacions el consell comarcal demana que s’atorgui un 
subvenció per l’import de 7.044,02 €, import recollit al certificat d’intervenció, i 
“subsidiàriament, pel cas que estimeu que el percentatge de despesa relatiu als 
serveis informàtics ... no encaixa dins la despesa elegible de la subvenció atorga, 
demano que tingueu a bé concedir-nos una subvenció de 1.908,33 € corresponent als 
serveis prestats per l’enginyer comarcal  als municipis de la vostra demarcació 
descrits en al memòria annexa.” L’escrit del consell acaba amb la renúncia a l’import 
de la subvenció que es consideri injustificada. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
L’escrit d’al·legacions s’ha presentat el dia 20 de juny de 2022 dins el termini legal 
concedit, 15 dies hàbils, d’acord amb el previst a l’article 94-2 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol,  Reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS), 
garantint el dret d’audiència previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS), en el seu article 42-3 sobre el procediment de reintegrament. 
Correspondrà a la Junta de Govern de la Diputació la resolució de l’expedient de 
reintegrament com a òrgan concedent de la subvenció, d’acord amb l’establerta 
l’article 41-1 de la LGS, i el termini màxim per resoldre i notificar la resolució del 
procediment de reintegrament serà de 12 mesos des la data de l’acord d’iniciació ( 
article 42-4 LGS). 
 
En la resolució de 27 de maig de 2022 d’inici de l’expedient de reintegrament constava 
com a documentació requerida i no presentada per part del consell comarcal 
l’“acreditació de la publicitat donada a la subvenció de la Diputació”. L’obligació de 
donar difusió i publicitat a la subvenció de la Diputació estava expressament prevista 
en el punt vuitè de l’acord de concessió de la subvenció, i també és una obligació 
prevista de forma general per a tots els beneficiaris de subvencions en l’article 18 de la 
LGS. El Consell Comarcal d’Osona tampoc presenta ara la documentació acreditativa 
de la publicitat donada a la subvenció de la Diputació, i exposa que “considerem que la 
publicitat de caràcter oficial en les mitjans establerts per la legislació vigent hauria de 
ser suficient per donar compliment a aquest requisit” però sense aportar cap detall de 
quina ha estat aquesta publicitat de caràcter oficial. Malgrat aquesta manca 
d’acreditació de la publicitat donada, per part d’aquest centre gestor s’ha revisat la 
informació que es pot obtenir al web del propi consell comarcal i s’hi ha pogut trobar, 
en accés lliure per tothom, l’ordre del dia i l’acta de la comissió permanent del consell 
comarcal en sessió plenària del 15 de desembre de 2021 on hi consta la ratificació del 
Decret del president del consell d’acceptació de la subvenció de 21.000,00 € atorgada 
per la Diputació. També s’ha pogut obtenir una notícia publicada al mateix web de la 
Diputació en l’apartat d’”actualitat” del dia 2 de desembre de 2021 on hi consta el 
cofinançament de la Diputació de Girona en els serveis prestats als municipis 
d’Espinelves, Vidrà i Viladrau (document en Annex 1). El principi de proporcionalitat, 
assenyalat en l’article 17-3-n) de la LGS, d’aplicació en els criteris de graduació dels 
incompliments dels beneficiaris de subvencions, justifica que, per part de qui subscriu 
aquest informe, es consideri innecessari acudir al procediment establert a l’article 31-3 
RLGS, i també al punt 8è de l’acord de concessió de la subvenció, sobre els possibles 
requeriments i l’establiment de mesures alternatives de difusió de la subvenció 
inicialment concedida. També cal fer constar que per part de la Diputació si s’ha 
procedit a donar a la subvenció concedida al Consell Comarcal d’Osona la publicitat 
establerta l’article 20 de la  LGS “Base da Dades Nacional de Subvenciones”, i també 
l’exigida a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern, publicant la concessió de la subvenció en el Portal de 
Transparència de la Diputació. 
 
En l’escrit d’al·legacions presentat pel consell comarcal es demana que s’atorgui un 
subvenció per l’import de 7.044,02 €, recollit al certificat d’intervenció, i 
“subsidiàriament, pel cas que estimeu que el percentatge de despesa relatiu als 
serveis informàtics ... no encaixa dins la despesa elegible de la subvenció atorgada, 
demano que tingueu a bé concedir-nos una subvenció de 1.908,33 € corresponent als 
serveis prestats per l’enginyer comarcal als municipis de la vostra demarcació descrits 
en al memòria annexa”. En la memòria presentada pel Consell Comarcal d’Osona no 
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es mencionen ni es detallen els serveis informàtics prestats als ajuntaments 
d’Espinelves, Vidrà i Viladrau, incomplint així l’obligació establerta en l’acord de 
concessió  sobre el contingut d la memòria.”...serveis prestats efectivament als 
municipis ... assenyalant els ingressos rebuts i les despeses...”. L’escrit d’al·legacions 
ja preveu que les despeses del personal informàtic no es consideraran despesa 
justificable perquè no es troben previstes en l’acord de concessió de la subvenció ni 
tampoc en la memòria que ara presenta. Cal recordar aquí que en el segon paràgraf 
de l’acord de concessió de la subvenció s’establia que “ ...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”. D’acord amb l’exposat, 
per part de qui subscriu s’informa que no es poden incloure en la resolució de 
l’expedient de reintegrament objecte d’aquest informe la justificació de despeses del 
personal informàtic per no estar previstes en l’acord de concessió i que, a més, no han 
estat degudament justificades. 
 
Com s’ha assenyalat en el punt anterior, l’escrit d’al·legacions acaba demanant que  
“subsidiàriament, pel cas que estimeu que el percentatge de despesa relatiu als 
serveis informàtics ... no encaixa dins la despesa elegible de la subvenció atorga, 
demano que tingueu a bé concedir-nos una subvenció de 1.908,33 € corresponent als 
serveis prestats per l’enginyer comarcals ... ”. Sobre l’import de la subvenció justificada 
pel consell, per part d’aquest centre gestor s’informa que el cost justificat en la 
memòria presentada en el període d’al·legacions acredita només unes despeses en 
matèria d’enginyer municipal per un import  de 2.578,33 € com a cost laboral. Aquesta 
quantitat és la única degudament  justificada i, d’acord amb el previst en l’acord de 
concessió, “... en cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost 
acceptat, la subvenció es minorarà proporcionalment ...”, procedeix aplicar a la 
quantitat justificada, de 2.578,33 € el percentatge de finançament del 33,24% fixat en 
el mateix acord, i que era el resultat d’aplicar l’import de la subvenció de 21.000,00€ al 
cost de l’objecte subvencionat, 63.180,00 €, segons pressupost i previsió de despeses 
presentat  pel consell comarcal amb la seva sol·licitud de subvenció. L’aplicació del 
percentatge esmentat, del 33,24% a l’import degudament justificat, dóna un import a 
subvencionar de 857,04 €. Com s’ha exposat també en el punt anterior, l’acord de la 
Diputació de concessió de la subvenció exclou expressament la possibilitat que el 
beneficiari pugui sol·licitar la modificació del pressupost  o del percentatge de 
finançament establert inicialment. 
 
La reducció de la subvenció inicialment acordada té també el seu suport en les 
previsions de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona que en 
el seu article  30, “Minoració de la subvenció”, estableix que “Llevat que les bases, el 
conveni o l’acord de concessió no estableixin res en contrari, quan el beneficiari no 
hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es minorarà la 
subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basant-se en un percentatge 
respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la subvenció a pagar s’ha de reduir 
en funció d’aquest percentatge....”. 
 
La subvenció de 21.000,00 € concedida al Consell Comarcal d’Osona va a ser 
efectivament pagada en concepte de bestreta, amb anterioritat a la seva justificació, i li 
és d’aplicació el procediment de reintegrament previst a la LGS que en el seu  article 
37, “causes de reintegrament”, preveu que “ ... procedirà el reintegrament de les 
quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent ..., en els 
següents casos: ..B) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, dels 
projecte ..c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient...”. 
Com s’ha assenyalat en el punt 4 d’aquest informe l’import final a subvencionar, 
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d’acord amb l’import degudament justificat, és de 857,04 €, què descomptant-lo de 
l’import de 21.000,00 € ja satisfet dóna un import a reintegrar de 20.142,96 €. 
 
L’article 37 de la Llei general de subvencions estableix que és procedent el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora, què 
s’ha de calcular des del moment del pagament de la subvenció fins a la data d’acord 
del reintegrament de la subvenció. El tipus d’interès aplicable, segons l’article 38.2 
d’aquesta Llei, serà l’establert a lleis de pressupostos generals de l’Estat per als 
exercici de 2021 i 2023 en els que s’ha establert en el 3,75%. Els interessos de 
demora pels 201 dies del  període comprés entre el 30 de desembre de 2021, data 
del pagament de la subvenció, i el 19 de juliol de 2022, data prevista per a la resolució 
de l’expedient de reintegrament, fan un total de 415,97 €, resultant un import total a 
reintegrar de 20.558,93 €:  
 
Import a reintegrar Data inici càlcul 

interessos 
Data final càlcul 
interessos 

Dies Interessos de 
demora 

20.142,96 € 30/12/2022 19/07/2022 201 415,97 € 

  Import a reintegrar 20.142,96 € 

  Total a reintegrar 20.558,93 € 

CONCLUSIONS:  
 
D’acord amb l’exposat es proposa requerir al Consell Comarcal de Osona (NIF 
P5800015l), per haver justificat insuficientment la subvenció inicialment acordada i 
satisfeta de 21.000,00 €, el reintegrament de part de la subvenció per un import de 
20.142,96 € més els interessos de demora que ascendeixen a 415,97 € i que fan un 
total a reintegrar de 20.558,93 €. 
 
En els termes exposats s’emet el present informe, que es sotmet a qualsevol altre 
millor fonamentat.” 
 
D'acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Requerir al Consell Comarcal de Osona (NIF P5800015l), per haver justificat 
insuficientment la subvenció inicialment acordada i satisfeta de 21.000,00 €, el 
reintegrament de part de la subvenció per un import de 20.142,96 € més els interessos 
de demora que ascendeixen a 415,97 € i que fan un total a reintegrar de 20.558,93 €. 
 
SEGON. L’import del reintegrament, més els interessos de demora, s’haurà de fer 
efectiu mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat CAIXABANK SA, en el 
compte corrent amb número ES11 2100 0002 5602 0166 8489. 
 
El pagament s’ha d’efectuar dins els terminis previstos a la Llei general i que són els 
següents: 
 
a) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el 
pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 20 
del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.  
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b) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 16 i últim de cada 
mes, el pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins 
al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil 
següent. 
 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
deute, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels 
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a 
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general 
pressupostària. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona amb indicació dels 
recursos procedents i a la Intervenció General i Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
6. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Mollet de Peralada dins el Fons 
econòmic de caràcter extraordinari - Assistència i Cooperació als Municipis 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 5 de juliol 
de 2022 va resoldre la concessió de subvencions del Fons econòmic de caràcter 
extraordinari. A l’Ajuntament de Mollet de Peralada se li va concedir la subvenció del 
Fons econòmic de caràcter extraordinari d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2022/6003 Inversions Instal·lació fotovoltaica en 
règim d'autoconsum al 
Centre Cívic 
 

20.773,99 20.773,99 

 
Vista la petició que presenta l’Ajuntament de Mollet de Peralada en data 8 de juliol de 
2022 de canvi de destí de la subvenció concedida dins el Fons econòmic de caràcter 
extraordinari. 
 
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 Mollet de Peralada el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons econòmic de caràcter extraordinari per a 
despeses d’inversió, expedient 2022/6003, pel concepte i l’import que es detallen.  
 
Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 

Inicial € 
Subvenció Final € 

Instal·lació fotovoltaica 
en règim d'autoconsum 
al Centre Cívic 
 

 20.773,99 20.773,99  

 Compra de l'antic edifici 
de la rectoria per a 
oficines municipals 

50.000,00  20.773,99 
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Total   20.773,99 20.773,99 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament 
de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment 
de les condicions establertes en la normativa del Fons econòmic de caràcter 
extraordinari i a la seva justificació, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini 
que finalitza el dia el dia 30 de setembre de 2023 per a obres d’inversió.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
7.  Canvis destí subvenció diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació 

Econòmica i Cultural per a l'any 2022 - Assistència i Cooperació als 
Municipis 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 3 de maig 
de 2022 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2022.  
 
Vista la petició presentada pels ajuntaments d’Ultramort i Sant Martí de Llémena de 
canvi de destí de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2022 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 d’Ultramort el canvi de destí sol·licitat en data 
21/06/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2022, obres d’inversió, expedient 2022/1802 pel concepte i l’import que es 
detallen.  
 
Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 

Inicial € 
Subvenció Final € 

Honoraris redacció 
projecte PUOSC  

Honoraris redacció 
projecte PUOSC 

10.164,00  19.634,00  10.164,00 

Reforç tram ferm carrer 
circumval·lació   

 8.937,06  8.937,06  0 

Camp esbarjo  Camp esbarjo  4.807,33   3.070,19  4.807,33 

 Urbanització tram C. 
Figueres 

44.296,91 0 
 

16.669,92 

TOTAL   31.641,25 31.641,25 

 

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena el canvi de destí 
sol·licitat en data 17/06/2022de la subvenció que té concedida dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2022, obres d’inversió, expedient 2022/1708 pel 
concepte i l’import que es detallen.  
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Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció Final € 

Obres de reposició dels 
marges del camí de 
Sant Nazari  

  35.996,90  17.998,45 0 

Arranjament de la Torre 
de Guaita  

  23.679,53  2.367,95 0 

 
Substitució xarxa aigua 
potable a la recta de la 
GI-531  

72.478,92  20.366,40 

TOTAL 
  20.366,40 20.366,40 

 

TERCER. Obligació de difusió i publicitat. 
 
Per a subvencions inferiors a 25.000 € serà suficient l’acreditació de la difusió de la 
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis 
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general 
 
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, caldrà 
col·locar en la zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom de 
l'actuació i el logotip i el nom de la Diputació de Girona. A la tramesa del compte 
justificatiu s'haurà d'adjuntar una fotografia del cartell col·locat. 
 
QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que 
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
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 2022 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 2023 per a obres d’inversió. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
8. Cessió d'ús espais Casa de Cultura a centre arts escèniques "El Galliner" - 
Patrimoni i Expropiacions 
 
L’Associació Gironina de Teatre (AGT) ha sol·licitat a la Diputació de Girona la cessió 
d’ús dels espais que ocupa a la Casa de Cultura de Girona per a activitats i 
funcionament del Centre d’arts Escèniques El Galliner, que té cedits fins a 31 de juliol 
de 2022 en virtut d’un acord del Ple de la Diputació de 17 de desembre de 2017. 
 
L’esmentat immoble, propietat de la Diputació de Girona, figura inscrit a l’inventari de 
béns de la Diputació amb el núm. 53, classificat al llibre A, epígraf 1.2.a, codi 110103 
(edificis culturals, residencials i habitatges) i amb naturalesa patrimonial. 
 
La Direcció en funcions de la Fundació Casa de Cultura emet informe en el que 
assenyala que el Centre de formació teatral El Galliner ocupa una superfície total de 
868,16 m2 útils, distribuïts en  
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1. Dues aules, magatzem, biblioteca, sala de reunions, sala d’espera, sala de 
professors, oficines, pas i serveis amb un total de 443,30 metres quadrats 
de superfície a la planta baixa. 
 

2. Quatre aules, tres magatzems, sala d’atrezzo, sales de vestuari i pas amb 
un total de 409,10 metres quadrats de superfície a la planta primera. 

 
3. Un magatzem de 15,76 metres quadrats a l’altell 1 de la planta primera 

 
La cessió d'ús de béns patrimonials està prevista en l’article 219 de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (DLeg 2/2003, de 28 d’abril) i en els articles 72 i ss. del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya (Decret 336/1988, de 17 
d'octubre), els quals indiquen que els béns patrimonials han de ser administrats 
d’acord amb criteris de màxima rendibilitat, i que les cessions d’ús s’han de fer 
normalment mitjançant subhasta o concurs. No obstant, es poden valorar motivacions 
que prioritzin la rendibilitat social per sobre de la rendibilitat econòmica, com ara 
prestació de serveis socials, promoció i reinserció socials, activitats culturals i 
esportives, promoció urbanística, foment del turisme, ocupació del temps lliure o altres 
d’anàlogues. Igualment, els preceptes indicats exigeixen justificar l’oportunitat o la 
conveniència de la cessió, i acreditar el caràcter patrimonial del bé i la seva valoració 
tècnica. 
 
L’AGT realitza una tasca cultural ben arrelada en el panorama cultural gironí. Realitza 
una activitat formativa, adreçada tant a infants com a adults durant el curs escolar, i 
activitats d’estiu durant el juliol. La Diputació ve col·laborant amb l’esmentada 
associació a través de la subvenció de les seves activitats, i també amb la cessió 
d’espais a la Casa de Cultura. No hi ha dubte que les finalitats culturals de l’AGT i 
l’activitat formativa que du a terme a la Casa de Cultura encaixen amb les motivacions 
que assenyala el Reglament de Patrimoni per a considerar convenient i justificada la 
cessió sol·licitada. No hi ha obstacle a la gratuïtat de la cessió, ja que es tracta d’una 
entitat sense ànim de lucre.  
 
Com sigui que la Diputació té previst en un futur pròxim un canvi de gestió de la Casa 
de Cultura i de les activitats que s’hi duen a terme, es considera que la cessió d’ús 
sol·licitada no pot ser de llarga durada, a fi de no condicionar l’esmentada gestió 
futura. 
 
Respecte l’òrgan competent, correspon a la Junta de Govern l’aprovació i adjudicació 
dels contractes subjectes a la legislació patrimonial (en aquest cas, cessió d’ús de 
béns immobles) quan el seu import sigui superior als 100.000,00 € o la seva durada 
sigui superior als 4 anys, sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni la quantia de tres milions d’euros, en virtut del règim de delegacions del 
President a favor de la Junta de Govern, segons text refós aprovat per Decret de 20 
d’agost de 2019. En el present supòsit, el valor de la cessió es fixa en 312.666,23 €, 
resultant d’aplicar al valor total de l’immoble (3.462.527,54) el percentatge de la 
superfície dels espais a cedir (9,03%). 
 
Ha emès informe el Servei de Patrimoni de la Secretaria General. 
 
D'acord amb els antecedents, es proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent: 
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PRIMER. Cedir a L’Associació Gironina de Teatre (AGT) l’ús dels següents espais de 
l’ala esquerra de la Casa de Cultura, que consten en els plànols annexos, amb 
caràcter gratuït: 
 

a) Dues aules, magatzem, biblioteca, sala de reunions, sala d’espera, sala de 
professors, oficines, pas i serveis amb un total de 443,30 metres quadrats útils 
de superfície a la planta baixa. 
b) Quatre aules, tres magatzems, sala d’atrezzo, sales de vestuari i pas amb 

un total de 409,10 metres quadrats útils de superfície a la planta primera. 
c) Un magatzem de 15,76 metres quadrats útils a l’altell 1 de la planta primera 

 
SEGON.- Sotmetre l’anterior cessió d’ús a les següents condicions: 

1 La cessió de l’ús dels espais serà exclusivament per a les activitats del Centre 
de formació teatral El Galliner i funcionament de l’AGT.  

2 El termini de durada de la cessió d’ús serà d’un any, fins a 31 de juliol de 2023. 
No obstant això, la cessió s'extingirà anticipadament si concorre alguna de les 
següents causes: a) per devolució de l’AGT; b) pel fet de destinar el bé a una 
finalitat diferent a aquella per a la que s'ha cedit l'ús. 

3 Les despeses de manteniment i el cost dels subministraments seran a càrrec 
de la Diputació de Girona, la qual serà també responsable d’efectuar, si cal, les 
reparacions o reformes que siguin necessàries. 

4 En cas de que el cessionari es negués a retornar el bé al cedent en el moment 
d’expirar aquesta cessió d’ús o quan li fos reclamat, el cedent podrà utilitzar 
tots els mitjans que la legislació vigent li atorga per a recuperar-lo, essent 
l’Associació Gironina de Teatre la responsable de tots els perjudicis que es 
causin al bé després d’haver-li estat reclamat o després d’haver-se extingit la 
cessió d’ús sense haver retornat el bé. 
 

 
TERCER. Facultar al President de la Diputació per a la formalització i signatura de tots 
els documents públics i privats que resultin necessaris per a l'execució dels presents 
acords. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
9.  Autoritzar Jordi Congost Genís per exercir una activitat pública 

compatible amb el càrrec d'Adjunt al Gabinet de Presidència - 
Organització i RRHH Corporatiu 

 
Amb data 4 de juliol de 2022 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació 
(E-2022-20577) una sol·licitud del Sr. Jordi Congost Genís, el qual ocupa el càrrec 
eventual de confiança o assessorament especial anomenat “Adjunt al Gabinet de 
Presidència” des del dia 1 de juliol de 2022 (exp. 2022/7583), mitjançant la qual 
demana compatibilitzar el seu càrrec a la Diputació amb l’activitat de regidor de 
l’Ajuntament de Banyoles, càrrec que ostenta sense dedicació exclusiva ni parcial.  
 
La Direcció corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe favorable 
relatiu a la sol·licitud del Sr. Jordi Congost Genís.  
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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, cal fer les consideracions següents: 
 
4. L’article 5.1b) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que amb 
caràcter excepcional, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei pot 
compatibilitzar el lloc de treball en l’Administració amb el càrrec electiu com a membre 
d’una corporació local, sempre que no ho faci en règim de dedicació exclusiva. És a 
dir, que només es podrà percebre una retribució al sector públic, sense perjudici de les 
dietes, indemnitzacions i assistències que li corresponguin com membre electe de la 
corporació local. A aquests efectes, cal acreditar la condició de regidor/a o altre càrrec 
de representació pública sense dedicació exclusiva ni parcial.  
 
5. 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.” 
 
6. A més, s’ha de complir amb el límit retributiu previst a l’article 7 de la 
mateixa llei, en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats 
públiques no superin la remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al càrrec de director general, ni superin l’import de la seva retribució a la 
Diputació incrementada en un 30%, en còmput anual. 
 
7. 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.  

 
8. 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 
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PRIMER. Autoritzar Jordi Congost Genís, Adjunt al Gabinet de la Presidència de la 
plantilla de personal eventual de confiança o assessorament especial de la Diputació 
de Girona, a exercir una activitat pública compatible com a regidor sense dedicació de 
l’Ajuntament de Banyoles, amb les condicions que s’esmenten tot seguit.   
 
SEGON. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es 
computaran a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues 
extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en 
una de les dues activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici 
d’una segona activitat pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al 
lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del 
mateix.  
 
TERCER. 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 seves dades de caràcter personal. ” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 14 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del 
Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
10.  Acceptació renúncia subvenció foment programes i projectes educatius 

2022_Cia Anna Roca - Cooperació Cultural 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 17 de maig de 2022, va 
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2022 (2022/316), 
en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a la Companyia de Teatre Anna 
Roca, SL pel projecte “Taller de Comunicació” (exp. 2022/4162). 
 

NÚM. 
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 

FINAL 

2022/4162 

Companyia 
de Teatre 
Anna Roca 
SL B55062731 

Taller de 
Comunicació 10.050,00 € 9.050,00 € 30 2.654,64 € 

 
En data 28 de maig de 2022, la Companyia de Teatre Anna Roca SL, amb NIF 
B55062731 ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 
2.654,64 €  concedida per la Junta de Govern de 17 de maig de 2022, descrita 
prèviament. 
 
Vist que no s’ha arribat a generar el document comptable corresponent a la disposició 
de la despesa de DOS MIL SIS CENTS CINQUANTA-QUATRE euros amb 
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SEIXANTA-QUATRE cèntims (2.654,64 €), de la subvenció atorgada a la Companyia 
de Teatre Anna Roca SL, no es procedeix a adjuntar-la en la present proposta. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Companyia de Teatre 
Anna Roca SL, amb NIF B55062731, a la subvenció de 2.654,64 € concedida per la 
Junta de Govern de 17 de maig de 2022, en l’acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les 
comarques gironines, anualitat 2022 (exp. 2022/4162), i procedir a l’arxiu i tancament 
de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Companyia de Teatre Anna Roca SL.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
11.  Desestimació diverses subvencions Servei Cooperació Cultural i 

Educació, anualitat 2022 - Cooperació Cultural 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 17 de maig 
de 2022, va aprovar la resolució de la línia de subvencions per al foment de programes 
i projectes educatius de les comarques gironines, anualitat 2022. 
 
Vist que el termini de presentació de sol·licituds per a la línia de subvencions per al 
foment de programes i projectes educatius, anualitat 2022, corresponia del 24 de 
febrer i fins el 23 de març de 2022.  
 
Vist l’informe del Servei de Secretaria General, amb signatura d’1 de juny de 2022, a 
finals de mes de març d’enguany es va detectar una incidència entre les plataformes 
informàtiques AOC i Aytos, la qual cosa va repercutir en que, aproximadament, uns 60 
registres van quedar anul·lats automàticament. 
 
Vist que, al detectar la incidència, des de la unitat del Registre d’Entrada de la 
Diputació de Girona es va obrir amb caràcter immediat una incidència al servei de 
suport d’expedients  del centre gestor corresponent i, alhora, es va comunicar la 
incidència al gestor de la plataforma (Aytos). La solució adoptada pel gestor de la 
plataforma va ser la incorporació manual dels registres anul·lats automàticament, amb 
el conseqüent endarreriment en la tramitació dels registres als corresponents Centres 
Gestors. 
 
Vist que els registres afectats corresponents al Servei de Cooperació Cultural són els 
següents:  
Núm. registre d’entrada NIF Entitat Concepte  

9451 P1717900C Ajuntaments de Sant Julià de 
Ramis 

Espai Obert de 
Medinyà 

9355  P1702500H Ajuntament de La Bisbal Actualització del 
projecte Educació 360 
a La Bisbal d’Empordà 
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Vista la incidència detectada per part del Servei de Secretaria General, en data 1 de 
juny i número de registre d’entrada 9451, la Diputació de Girona va rebre la sol·licitud 
de subvenció de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis; NIF P1717900C, per al projecte 
“Espai Obert de Medinyà”, corresponent a la L1, però amb data d’entrada corresponent 
al 23 de març de 2022. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis va presentar una primera sol·licitud de 
subvenció per al projecte “Dinamització de l’espai jove”, corresponent a la L5.  
 
Vist que la sol·licitud de subvenció per al projecte “Espai Obert de Medinyà” ha de 
correspondre a la L5 de la línia de subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius; ja que aquesta acció forma part del projecte educatiu del poble 
(Educació360). 
 
Vist que el punt 6 de les bases estableix que per a totes les línies només es pot 
presentar una sol·licitud de subvenció per a sol·licitant i línia i, per tant, aquesta seria 
una segona sol·licitud per la mateixa línia. 
 
Vista la incidència detectada per part del Servei de Secretaria General, en data 1 de 
juny i número de registre d’entrada 9355, la Diputació de Girona va rebre la sol·licitud 
de subvenció de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, NIF P1702500H, però amb data 
d’entrada corresponent al 23 de març de 2022.  
 
Vist que l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà ja havia sol·licitat una subvenció per a la 
redacció del Pla Estratègic Educació 360 del municipi en la convocatòria de 
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’anualitat 2021. 
 
Vist que la subvenció corresponent a l’anualitat 2021 ja pretenia subvencionar tota la 
redacció del Pla Estratègic. 
 
A banda dels registres relacionats amb la incidència entre les plataformes AOC i Aytos, 
en data 8 de juny de 2022 i número de registre d’entrada 18383, la Diputació de Girona 
va rebre la sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà per al 
projecte del Consell d’infants municipal de La Bisbal d’Empordà, corresponent a la L5. 
 
Vist que aquesta sol·licitud s’ha presentat fora del termini establert per a la presentació 
de sol·licituds de subvenció per al foment de programes i projectes educatius, anualitat 
2022, es proposa desestimar-la. 
 
En data 2 de març de 2022 i número de registre d’entrada 5932, s’ha rebut una 
sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública de l’Ajuntament de Crespià 
per l’estudi de “El llac Turkana català: mamuts, tigres, dents de sabre i hienes fa un 
milió d’anys al Pla de l’Estany” 
 
En data 7 de juny de 2022 i número de registre d’entrada 18136, s’ha rebut una 
sol·licitud exclosa de concurrència pública d’Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, 
pel finançament dels actes de commemoració dels 30 anys de la fundació de 
l’associació. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la 
Junta de Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
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Primer. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds que es 
detallen a continuació pels motius que s’indiquen: 
 
Núm. 
expedient 

Nom del 
peticionari 

NIF Línia  Concepte  
Motiu de la 
desestimació  

2022/7032 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Ramis P1717900C 

 
L.1 

Espai Obert de 
Medinyà 

Incompliment del punt 
6 de les bases. Només 
es pot presentar una 
sol·licitud de subvenció 
per sol·licitant i línia. 

2022/7051 

Ajuntament de 
La Bisbal 
d’Empordà P1702500H 

L.4 Actualització del 
projecte Educació 
360 a La Bisbal 
d’Empordà 

Incompliment del punt 
1 de les bases. En 
l’anterior convocatòria 
ja s’havia sol·licitat 
subvenció per a la 
redacció del projecte 
Educació360; 
considerant-se 
actualitzat. 

2022/7279 

Ajuntament de 
La Bisbal 
d’Empordà P1702500H 

L.5 Projecte 
Entrellaçant 

Incompliment del 
termini establert per a 
la presentació de 
sol·licitud de 
subvenció. Rebuda: 
08/06/2022 

2022/7473 
Ajuntament de 
Crespià P1706300I 

-- El llac Turkana 
català: mamuts, 
tigres, dents de 
sabre i hienes fa 
un milió d’anys al 
Pla de l’Estany 

Disposaven de la línia 
1.1 de subvencions de 
creació de públics per 
a la cultura. 

2022/7473 

Alba, Associació 
de dones de la 
Garrotxa G17341314 

-- Actes de 
commemoració 
dels 30 anys de la 
fundació de 
l’associació. 

Disposaven de la línia 
1.1 de subvencions de 
creació de públics per 
a la cultura. 

 
Segon. Notificar el present acord a les entitats relacionades en el punt primer.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
12.  Aprovació subvenció nominativa a Bitò Produccions per al finançament 

del Festival Temporada Alta 2022 - Cooperació Cultural 
 
Bitò Produccions, SL, amb seu a Salt, ha sol·licitat a la Diputació de Girona una 
subvenció nominativa per al finançament del  Festival Temporada Alta, en l’anualitat 
2022, i s’ha instruït l’expedient corresponent (2022/110). 
 
El Festival Temporada Alta arriba aquest any a la seva 31a edició, consolidant-se com 
un dels principals festivals de teatre del País i declarat com el festival de tardor de 
Catalunya per la Generalitat de Catalunya. Un dels eixos de treball és el de la 
potenciació de l’autoria i de la creació catalana, la qual al llarg d’aquests mesos 
comparteix escenari amb les produccions internacionals. D’aquesta manera, en un sol 
projecte, es fomenta la creativitat local a la vegada que s’apropa a les comarques de 
Girona un tipus de teatre que difícilment hi tindria cabuda en un altre context. 
 
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 
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Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben les activitats de promoció del teatre. 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. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Bitò Produccions, SL, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 
16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un conveni, 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. Aprovar el  conveni entre la Diputació de Girona i Bitò Produccions, SL, per 
a la celebració del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta, de l’any 2022, el 
text del qual es transcriu com segueix:  
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I BITÒ PRODUCCIONS, SL, PER A 
LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE TEMPORADA 
ALTA DE L’ANY 2022 
 
Girona, 
 
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN: 
 
D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel 
seu president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per acord 
de la Junta de Govern del {.............}, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas, que actua com a fedetari d’acord amb el que disposa l’article 3.2.i) del Reial 
Decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració 
Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
I de l’altra, Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947, representada per la seva 
gerent, la Sra. Marta Montalban i Gallego, amb NIF ***2867**. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
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Des de l'any 1992 es porta a terme a la ciutat de Girona el Festival Internacional de 
Teatre, Temporada Alta. Al llarg dels anys, aquest festival ha eixamplat el seu abast 
territorial, incorporant el municipi de Salt, així com més recentment altres poblacions 
de les comarques de Girona (Banyoles, Sant Gregori, Torroella de Montgrí, Celrà, 
etc.). 
 
Aquest festival neix de la iniciativa privada, de la mà de Bitò Produccions SL, i compta 
des del seu inici amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona. Amb el creixement i la 
consolidació del Festival, s’hi incorporen noves administracions com ara l'Ajuntament 
de Salt, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. 
 
Temporada Alta és un festival de referència en arts escèniques a Catalunya, 
especialment perquè les seves especificitats el fan únic com a motor de l’escena 
catalana en tant que coprodueix espectacles amb els teatres públics catalans i amb 
companyies i productores privades del nostres país i perquè s'ha convertit en la porta 
d’entrada a Catalunya del teatre, la dansa i el circ internacionals.  
 
Alhora, Temporada Alta és estratègic en el panorama teatral estatal perquè actualment 
és el lloc on l’escena del nostre país es troba amb els productors i programadors 
internacionals. Cal remarcar que Temporada Alta s’ha convertit en l’espai de trobada 
entre el teatre llatinoamericà i el teatre europeu, de manera que el Festival és ara una 
porta que tant ajuda que arribin a Catalunya les grans produccions internacionals, com 
facilita que fora del nostre país es programin espectacles catalans. 
 
En l’àmbit internacional Temporada Alta té un posicionament importantíssim amb 
aliances amb Roma Europa Festival, Festival d’Istambul, Tonhelhuis de Brussel·les; el 
Festival participa també de diferents programes i produccions europeus de durada 
mitjana i llarga que l’obliguen a adoptar compromisos pluriennals. 
 
El Festival, a banda de la seva vessant d'exhibició, i per tant de promoció de grups, 
artistes i directors catalans, nacionals i internacionals, és un motor de la producció 
teatral, tant a escala local com nacional. Per aquest motiu,  per al sector teatral gironí i 
català, Temporada Alta ha estat estratègic per al seu creixement, ja sigui artístic, 
tècnic, dramatúrgic, d’autors, etc.  
 
El Festival és una eina de promoció turística i cultural, tant de la ciutat de Girona com 
de les comarques gironines, i la seva capacitat d'atracció té un fort impacte en el 
sector productiu de Girona i el seu entorn. 
 
El Festival Temporada Alta forma part d'un sistema en l'àmbit de les arts escèniques, 
integrat per les programacions estables en arts escèniques, pel centre de producció el 
Canal, per l'escola de teatre El Galliner, per la sala La Planeta i pel suport al centre 
L'animal a l'esquena, entre d'altres. 
 
El Festival Temporada Alta ha comptat, des de la seva creació fa 30 anys, amb la 
complicitat activa i creixent de la societat civil en forma de mecenatge privat 
d’empreses interessades en un dels fets culturals més importants i de més gran abast 
(també internacional) de Girona i les seves comarques. 
 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents  
 
PACTES 
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Primer. Objecte del conveni 
 
1. Aquest conveni té per objecte regular el procediment de concessió de la subvenció 
directa, amb caràcter finalista, a Bitò Produccions, SL, per a la celebració de la 31a edició 
del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta Girona-Salt, que es durà a terme la 
tardor de l’any 2022, en aplicació de la previsió dels articles 22.2.a i 28 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
2. Les subvencions tenen caràcter singular i estan destinades exclusivament a l’execució 
de despeses ordinàries d’organització, promoció, funcionament i desplegament del 
programa del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2022, el projecte, el 
pressupost i memòria econòmica del qual figuren a l’expedient electrònic (exp. 2022/110, 
número de registre d’entrada 1E-2022/19765), i no podran ser utilitzades per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Segon. Beneficiari de la subvenció 
 
El beneficiari de les subvencions és Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947. 
 
Tercer. Compromisos de Bitò Produccions, SL 
 
1. Organitzar i desenvolupar el Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2022. 
2. Mantenir la seu del Festival a la ciutat de Girona, amb la participació de municipis de 
l'entorn i del conjunt de les comarques de Girona.  
3.Considerar la Diputació de Girona com a una de les col·laboradores principals del 
Festival. 
4. Presentar el projecte de Festival d’acord amb el que disposa la Llei de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
5. 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. 
6. Complir amb totes les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Quart. Compromisos de la Diputació de Girona 
 
1. La Diputació de Girona subvencionarà amb dos-cents seixanta-cinc mil euros 
(265.000,00€), quantitat que correspon a un 12,35 % del cost total del Festival, a Bitò 
Produccions, SL, en concepte d’organització, promoció, funcionament i desplegament del 
programa del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2022. 
La Diputació de Girona farà efectiva la subvenció del 2022 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/3340/47917 - “A Bitò Produccions, SL-Temporada Alta 2022”, del 
pressupost corporatiu. 
 
Cinquè. Compatibilitat 
 
Les subvencions són compatibles 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 les de la Diputació de Girona, en cap cas 
no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada. 
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Sisè. Despeses subvencionables 
 
1. Es consideren subvencionables aquelles despeses directes i indirectes que de manera 
indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin estrictament 
necessàries i que es realitzin durant l’organització i celebració del Festival de l’any 2022, 
encara que no estiguin efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del termini 
de justificació, i que figuren en el pressupost de despeses del Festival. 
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables ni les 
despeses que es puguin entendre com a marge de la societat. 
2. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera i 
d’administració es consideren subvencionables si estan directament relacionades amb 
l’activitat subvencionada i son indispensables per a l’adequada preparació o execució del 
Festival. 
3. Les despeses indirectes s’imputaran a l’activitat subvencionada en la part que 
raonablement correspongui d’acord amb els principis i normes de comptabilitat 
generalment acceptades i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponen al 
període en què es realitza l’activitat. Aquestes seran, com a màxim, del 15 % del 
pressupost del projecte i s’hauran de detallar juntament amb la resta de les despeses 
detallades en el pressupost. 
4. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al 
valor de mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable superi les quanties 
establertes per a la contractació menor en la normativa vigent de contractació pública, el 
beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, excepte 
que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre de 
proveïdors ad hoc, o que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la firma d’aquest 
conveni. En aquest cas, s’haurà d’incloure a la justificació un informe en què s’exposi els 
motius de la particularitat de la contractació. 
L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà amb criteris d’eficiència i economia i, 
quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica mes avantatjosa, caldrà justificar-ho 
expressament en una memòria. 
No es podrà concertar l’execució total o parcial de les despeses subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s’obtingui prèviament l’autorització de l’òrgan 
competent de la Diputació de Girona.  
D’acord al que s’estableix al paràgraf anterior, amb la signatura del present conveni 
s’entén que la Diputació de Girona accepta la sol·licitud de contractació de les 
empreses vinculades que es detallen a continuació: 
- Cent un mil dinou, produccions i serveis tècnics, SL 
- Ubud Produccions, SL 
En cap cas, aquesta contractació podrà ser superior al 50 % del pressupost de 
l’activitat. 
La justificació de les despeses emeses a empreses vinculades, d’acord a l’art. 29.7.d) 
de la Llei 38/2003, General de Subvencions ha d’anar acompanyada del 
desglossament del detall que inclou cada una de les factures que acrediti que l’import 
subvencionable no excedeix el cost incorregut per l’entitat vinculada. 
Tampoc no 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.  
En el cas de subcontractar per un import superior al 20 % de l’import de la subvenció, 
es requerirà el beneficiari que signi per escrit el corresponent contracte, i l’òrgan 
competent de la Diputació de Girona que n’aprovi l’autorització prèviament, d’acord a 
l’article 29 de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions. 
En el cas de subcontractació, no existirà cap vinculació entre la Diputació de Girona i 
l’empresa subcontractada, sens perjudici del deure de col·laboració de l’empresa en 
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els termes que disposa l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Setè. Justificació de les subvencions 
1. La justificació de les subvencions es realitzarà presentant el compte justificatiu 
normalitzat i aportant un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent en el 
Registre Oficial d’Auditors de Comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes. La presentació de la justificació es farà a la Diputació de Girona 
i haurà de ser per l’import total de DOS MILIONS CENT-QUARANTA-CINC MIL 
CINQUANTA-VUIT EUROS (2.145.058,00€), que correspon a les despeses 
relacionades a la sol·licitud de subvenció. 
2. El compte justificatiu normalitzat, acompanyat de la documentació següent: 
9. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 

en aquest conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. La memòria haurà de fer constar per a cada una de les actuacions els 
tràmits i resultats obtinguts, així com la forma de desenvolupament de l’activitat, 
amb expressa indicació de les modificacions obtingudes en les actuacions 
previstes a la memòria artística.  

 
10. Una memòria econòmica abreujada, justificativa del cost de les activitats 

realitzades, que contindrà:  
a. Una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor i del 

document, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. 
b. La indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals o 

indirectes incorporats a la relació de despeses esmentades en l’apartat 
anterior. 

c. Una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència. 

d. Els tres pressupostos que en aplicació de l’article 31.1 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, ha de sol·licitar el beneficiari, i 
l’escrit justificatiu de l’elecció de l’oferta quan aquesta no recaigui en l’oferta 
econòmica més avantatjosa. En el cas que per les seves especials 
característiques no existeixi en el mercat suficient nombre de proveïdors ad 
hoc, o que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la firma d’aquest 
conveni, un informe que en justifiqui la contractació. 

11. Una declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat beneficiària, 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). 

12. El detall de les despeses emeses a empreses vinculades, que acrediti que 
l’import subvencionable no excedeix el cost incorregut per l’entitat vinculada. 

3. L’informe de l’auditor de comptes ha d’ajudar els òrgans concedents de les 
subvencions en la tasca de comprovació de l’adequada justificació, en recollir aquells 
fets o excepcions que puguin suposar un incompliment per part del beneficiari de la 
normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció. 
4. Les actuacions professionals de l’auditor de comptes estaran subjectes a 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 figura com 
a annex a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
5. Quan l’auditor de comptes sigui requerit per l’entitat beneficiària per a la revisió del 
compte justificatiu, aquest encàrrec es formalitzarà en un contracte que es formalitzarà 
entre l’auditor i l’entitat beneficiària. El cost dels treballs serà a càrrec de l’entitat 
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beneficiària, i fins a 1.000,00 €. es considerarà depesa subvencionable de l’activitat 
subvencionada. 
6. S’estableix com a data límit de justificació de les subvencions concedides el 31 de 
març de 2023. 
 
Vuitè. Pagament i reintegrament 
1. En el termini d’un mes des de la signatura del present conveni, i un cop rebuda 
l’acceptació de la subvenció, la Diputació de Girona efectuarà una bestreta de pagament 
del 100 % de la subvenció concedida, que correspon a DOS-CENTS SEIXANTA-CINC 
MIL EUROS (265.000,00 €). El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
2. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció i, per tant, el 
reintegrament total o parcial de la quantitat anticipada (265.000,00€) en el supòsit de 
falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
3. 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. En qualsevol cas, es reduirà l’import de la subvenció quan 
els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva. 
 
Novè. Control financer de les subvencions 
1. La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en 
aquest conveni correspondrà a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’efectuarà 
de conformitat amb el que es preveu al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
2. El control financer es podrà estendre a les persones físiques o jurídiques a què es 
trobi associat Bitò Produccions, SL, així com a qualsevol altra persona susceptible de 
presentar un interès en la realització de les activitats subvencionades. 
 
Desè. Difusió i publicitat 
En els materials informatius i de difusió, així com en les accions de publicitat relatives 
a l’objecte d’aquest conveni, s’haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la 
Diputació de Girona, i s’haurà d’incorporar la imatge corporativa de l’administració. 
 
Onzè. Infraccions i sancions administratives 
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és l’establert al títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions 
oportunes en matèria de règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
El procediment s’adequarà a les previsions establertes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, d’aplicació 
supletòria, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el procediment 
sancionador en àmbits de competència de la Generalitat. 
 
Dotzè. Clàusules de 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 29 de 
desembre, 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.  
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c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

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

e) 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 la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

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

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

de l’exercici dels seus càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que els 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 del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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. Vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la signatura fins al 31 de març de 
2023, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en 
aplicació de les seves previsions. 
 
Catorzè. Extinció 
Són causes d’extinció d’aquest conveni:  
13. L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
14. L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides 

en el conveni per cadascuna de les parts 
15. Les causes generals previstes a la legislació vigent 
 
Quinzè. 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.  
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Setzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article 
48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és 
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de 
publicitat en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8,9 
i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS-CENTS 
SEIXANTA-CINC MIL EUROS (265.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
300/3340/47917 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb 
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. 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. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
13.  Aprovació canvi de beneficiari d'Empordà Caterva, SL a favor del 

MAC-Empúries programa Indika, curs 2022-2023 - Cooperació Cultural 
 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació, 
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el marc del 
programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona (BOP núm. 2, de 
5 de gener de 2021). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2022-2023) (BOP núm. 36, de 22 de febrer de 2022). 
 
Vist que la Junta de Govern del 3 de maig de 2022 va acordar incloure en el programa 
«Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona (curs 2022/2023), com a 
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entitat beneficiària a Empordà Caterva, SL, amb NIF B55298814 per a desenvolupar 
les activitats pedagògiques entorn al Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. 
(exp. 2022/3140) 
 
Vista la finalització del contracte vigent entre Empordà Caterva, SL i el MAC-Empúries 
pel servei de gestió i difusió del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries.  
 
Vist que s’han modificat les condicions econòmiques del contracte de concessió del 
servei i que el MAC-Empúries convoca un nou concurs de concessió per a la gestió i 
execució de les activitats pedagògiques de l’equipament i que ara és el propi Museu 
d’Arqueologia de Catalunya – Empúries l’encarregat de la tresoreria del centre 
patrimonial.  
 
Atès que les activitats sol·licitades per Empordà Caterva, SL, pertanyen al conjunt 
arqueològic i el titular n’és el Museu d’Arqueologia de Catalunya, Empúries. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent:  
 
PRIMER. Autoritzar el canvi de titularitat del beneficiari Empordà Caterva, SL,  amb 
NIF B55298814, a favor del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries, amb NIF 
Q0801970E, en els drets i obligacions derivats de la incorporació al programa 
«Indika», de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona pel curs 
2022-2023. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries i a 
Empordà Caterva, SL.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
14.  Aprovació subvenció nominativa a Pascual Arts Music per al finançament 

del Festival Sons del Món 2022 - Cooperació Cultural 
 
Pascual Arts Music, SLU, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival Sons del Món, que tindrà lloc a diversos municipis de l’Empordà l’any 
2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/101).  
 
Enguany Sons del Món celebrarà la seva edició especial del quinzè aniversari a la 
Ciutadella de Roses, consolidat com una de les grans cites musicals de la Costa 
Brava, que aposta pel patrimoni històric i el producte de Km0 com a tret diferencial. 
Fa quinze anys que Sons del Món va començar com un petit esdeveniment que 
posava en valor l’espai patrimonial empordanès, el producte enològica i la gastronomia 
local a través de la música.  
 
En aquesta quinzena edició el Sons del Món presenta una proposta desacomplexada 
de primer nivell que fa que la Ciutadella de Roses, un espai patrimonial de primer 
ordre, esdevingui un dels grans espais escènics del país. Son del Món es reivindica 
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com una de les grans cites musicals de la Costa Brava i, per descomptat, de 
l’Empordà. La celebració dels 15 anys ha repercutit en el cartell artístic, ja que l’aposta 
d’enguany per les bandes internacionals, el talent femení i l’escena catalana, el 
posiciona entre les grans cites de l’estiu e la Costa Brava. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Pascual Arts Music, SLU, 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 Pascual Arts Music, SLU, per al finançament del 
Festival Sons del Món, que tindrà lloc a diversos municipis de l’Empordà, 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 

2022/101 Pascual Arts Music, 
S.L.U. 

B17887894 Festival Sons del 
Món 2022 

Des de l’1 de 
novembre de 2021 
fins al 31 
d’octubre de 2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

779.450,00€ 779.450,00€ 35.000,00€ 4,49 %  779.450,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-CINC MIL EUROS 
(35.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47909 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 novembre de 2021 
fins al 31 d’octubre 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.  
Es considera que Pascual Arts Music, SLU, 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 35.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 4,49 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Pascual Arts Music, SLU ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
779.450,00€ corresponents a l’import de les despeses, que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació; 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f) Un exemplar   de la producció gràfica o audiovisual que confirmi la inclusió del logo 
de la Ruta del Vi DO Empordà, segons la qual es dona a conèixer l’oferta enoturística 
de la Ruta del Vi DO Empordà als participants del festival. 
g) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel 
foment de la inclusió social i cultural. 
h) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (web de la 
Diputació, a l’apartat de documentació). 
i) 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 
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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. 
 
j) 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 entitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines. 
 - La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 2022. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 
 

16. 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. 

17. 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.) 

18. 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: 

 
a) 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. 
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b) 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 Pascual Arts Music, SLU, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
Pascual Arts Music, SLU, haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona així com també amb la inclusió del logo de la Ruta del Vi DO 
Empordà 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.  
Pascual Arts Music, SLU, 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 
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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.  
 
Pascual Arts Music, SLU, 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:  
 

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

drets estatutaris.  
3. La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 
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4.  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
10. Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 
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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 Pascual Arts Music, SLU. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
15.  Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Campllong per al finançament del 

Festival Musicant - Cooperació Cultural 
 
L’Ajuntament de Campllong ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival Musicant, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/27).  
 
La propera edició del Festival de música del País, Musicant, arriba les nits dels darrers 
dies d’estiu i inclou una mostra de la millor música catalana que es fa actualment a 
casa nostra amb una selecció pensada per a tot tipus de públic i amb la intenció 
d’oferir una tria musical en les millors condicions que donen els entorns del municipi de 
Campllong. 
 
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. L’objectiu principal 
d’aquesta línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada 
amb les arts escèniques, a la vegada que fomentar la implicació dels municipis en els 
projectes d’aquest tipus. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Campllong, 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 Campllong, per al finançament del 
Festival Musicant, que tindrà lloc a Campllong, l’any 2022, que es detalla a 
continuació:  
 
Número d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la Període d’execució 
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electrònic subvenció de l’activitat 

2022/27 Ajuntament de 
Campllong 

P1704200C Festival Musicant De l’1 de gener 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 
 

65.000 € 65.000 € 20.000 € 30,76 %  65.000 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT MIL EUROS, 
(20.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46216 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 l’Ajuntament de Campllong, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, 
no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 30,76 %, 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 Campllong ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
65.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de 
la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
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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:  
 

        
a. Nombre d’assistents al Festival Musicant, 2022.  
b. La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.  
c. La iniciativa promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.  

      
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. 
En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de 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: 
 

19. 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. 

20. 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.) 

21. 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: 

 
a) 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. 

b) 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 Campllong, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
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indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
L’Ajuntament de Campllong haurà de fer constar expressament el suport econòmic de 
la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament de Campllong, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
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g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Campllong, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.  
 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Campllong. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
16.  Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners per al 

finançament de la Festa de la Revolta dels Segadors - Cooperació Cultural 
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L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha sol·licitat una subvenció nominativa per 
al finançament de la Festa de la Revolta dels Segadors, l’any 2022, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2022/6805).  
 
L’any 2006 es va celebrar la primera festa de la Revolta dels Segadors, amb aquesta 
festa es vol recordar un dels fets històrics més importants ocorreguts al nostre poble i 
comarca: l’alçament popular contra les forces de Felip IV i el comte-duc d’Olivares, que 
seria l’origen de la Guerra dels Segadors. 
 
La festa es composa d’activitats didàctiques i divulgatives (xerrades, visites guiades, 
debats, exposicions), i d’activitats lúdiques (recreacions històriques, jocs pels menuts, 
concerts, sopar popular, correfoc…). 
 
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 cooperació econòmica amb entitats i empreses culturals. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 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 Santa Coloma de Farners, per al 
finançament de la Festa de la Revolta dels Segadors, que tindrà lloc a Santa Coloma 
de Farners, 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 

2022/6805 Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners 

P1719100H Festa de la Revolta 
dels Segadors 

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 
 

28.314,58 € 28.314,58 € 20.000 € 70,63 %  28.314,58 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT MIL EUROS, 
(20.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46263 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.  
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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 Santa Coloma de Farners, accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades 
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 70,63 %, 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 Santa Coloma de Farners ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 28.314,58 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  
 
       - Nombre d’assistents a l’activitat 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. 
En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
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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: 
 

22. 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. 

23. 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.) 

24. 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: 

 
a) 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. 

b) 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 Santa Coloma de Farners, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, 
els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació 
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners 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. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, 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 
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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 
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 
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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 Santa Coloma de Farners.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
17.  Aprovar la resolució de la Convocatòria de Subvencions per a Edicions 

dels Centres i Instituts d'Estudis Locals i Comarcals, any 2022 - 
Comunicació Cultural 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
de 23 de novembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 240, de 17 de desembre de 2021. 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2022 aprovada per la Junta de Govern en la 
sessió d’1 de març de 2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
46 de 8 de març de 2022. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, segons allò establert a l’article 9 de les bases reguladores. 
 
Vist que al punt 2 de la convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals per a l’any 2022 s’estableix que amb la finalitat 
d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les 
subvencions, el crèdit inicial podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a 
màxim 20.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de 
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
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corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de maig de 2022, va 
aprovar un suplement de crèdit de 11.200,00 € a l’aplicació pressupostària 
303/3341/48100-Ajuts a centres i instituts d’estudis publicacions-Recerca Local 
(Expedient DG 3SC 5/2022), el qual ha estat aprovat de manera definitiva i publicat al 
BOP número 120/0 de 23 de juny de 2022. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de data 26 de maig de 2022, i de la Comissió 
Avaluadora, de data 20 de juny de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada i es proposa a l’òrgan competent que emeti la resolució sobre l’atorgament 
de les subvencions d’acord amb el que s’estableix a l’annex 2. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
PRIMER: Declarar la disponibilitat de crèdit de 61.200,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 303/3341/48100-Ajuts a centres i instituts d’estudis 
publicacions-Recerca Local. 
 
SEGON: Ampliar la convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2022 en 11.200,00 €, d’acord amb el que es 
detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària.  
 
 Crèdit inicial Augment de convocatòria Crèdit final 

303/3341/48100 – Ajuts a 
centres i instituts d’estudis 
per a publicacions-Recerca 
Local 

50.000,00 € 11.200,00 € 61.200,00 € 

 
TERCER: Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
QUART: Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents, i disposar les despeses amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 303/3341/48100: 
 
EXP. CENTRE/BENEFICI

ARI 
NIF PUBLICACIÓ PUNTS Subvenci

ó 
% 
pressupos
t 

Import a 
justificar 

2022/5094 
CENTRE PER LA 
SOSTENIBILITAT 
TERRITORIAL 

G1790927
6 

Anuari per una 
nova cultura del 
Territori 2022 

 
 
40,00 
 
 

5.000,00 
€ 

97,09% 
 

5.150,00 € 

2022/4441 
ASSOCIACIÓ 
D’HISTÒRIA RURAL 

G1759469
8 

Les corts 
jurisdiccionals i les 
fonts per al seu 
estudi a la Corona 
d’Aragó (s.XI-XVIII) 

39,50 
4.889,00 
€ 

77,60% 6.300,00 € 

2022/3509 
INSTITUT 
D’ESTUDIS 
CERETANS 

G1715311
5 

La gentrificació a la 
Cerdanya 

39,00 
1.000,00 
€ 

100,00% 1.000,00 € 
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2022/4696 

PATRONAT 
D’ESTUDIS 
HISTÒRICA D’OLOT 
I COMARCA 

G1720723
4 

Annals del Patronat 
núm. 33 

38,00 
5.000,00 
€ 

63,69% 7.850,00 € 

2022/4947 

DELEGACIÓ DE LA 
GARROTXA DE LA 
INSTITUCIÓ 
CATALANA 
D’HISTÒRIA 
NATURAL 

G6205830
0 

Annals de la 
DGICHN, 11 

37,00 
4.400,00 
€ 

91,67% 4.800,00 € 

2022/5147 
CENTRE 
D’ESTUDIS 
SELVATANS 

V1728815
0 

Quaderns de la 
Selva, 33-34 

37,00 
5.000,00 
€ 

75,19% 6.650,00 € 

2022/4228 

CENTRE 
D’ESTUDIS 
COMARCALS DEL 
RIPOLLÈS 

V1724721
4 

IBIX 12 36,50 
3.941,01 
€ 

100,00% 3.941,01 € 

2022/5135 
ASSOCIACIÓ 
MIRMANDA 

G5505766
5 

Mirmanda, 17 35,50 
4.600,00 
€ 

93,88% 4.900,00 € 

2022/4003 
INSTITUT 
D’ESTUDIS DEL 
BAIX EMPORDÀ 

G1743471
3 

Estudis del Baix 
Empordà 

35,00 
5.000,00 
€ 

55,56% 9.000,00 € 

2022/4969 
INSTITUT 
D’ESTUDIS 
EMPORDANESOS 

G1743606
4 

Annals volum 53 34,50 
5.000,00 
€ 

51,55% 9.700,00 € 

2022/5097 
AMICS DE BESALÚ 
I EL SEU COMTAT 

G1704812
5 

El territori de 
Besalú abans de la 
història 

33,50 
5.000,00 
€  

86,82% 5.759,00 € 

2022/4998 
CENTRE 
D’ESTUDIS 
TOSSENCS 

G1731393
3 

El poeta amarat de 
Tossa. Antologia de 
Manuel Vilà 
Dalmau (Manlleu, 
1887-Tossa, 1954) 

33,50 
5.000,00 
€ 

56,05% 8.920,00 € 

2022/3752 

CENTRE 
D’ESTUDIS 
COMARCALS DE 
BANYOLES 

G1726202
3 

Hospitals de guerra 
(1936-1939). 
L’hospital de guerra 
de Banyoles i el 
doctor Jimeno 

32,50 2.500,00€ 50,00% 5.000,00 € 

2022/5091 INSTITUT 
D’ESTUDIS 
GIRONINS 

G1715590
4 

Revista Annals 
volum LXIII (2022) 

 
32,50 

4.850,55 
€ 

49,24% 9.850,55 € 

     61.180,56 
€ 

  

 
CINQUÈ: Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 19,44 euros de 
l’aplicació pressupostària 303/3341/48100. 
 
SISÈ: 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 generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
SETÈ: Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitza el 
15 de novembre de 2022 mitjançant la presentació del compte justificatiu d’acord amb 
el model normalitzat que es pot trobar al web de la Diputació de Girona. 
 
VUITÈ: Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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18.  Aprovar la resolució de la Convocatòria de Subvencions per a 

publicacions d'interès local editades per ajuntaments, any 2022 - 
Comunicació Cultural 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local 
editades per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 
23 de novembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 240, de 17 de desembre de 2021. 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions per a publicacions d’interès local editades 
per ajuntaments per a l’any 2022 aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 15 
de març de 2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 55 de 21 
de març de 2022. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, segons allò establert a l’article 9 de les bases reguladores. 
 
Vist que al punt 2 de la convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local 
editades per ajuntaments per a l’any 2022 s’estableix que amb la finalitat d’atendre el 
màxim de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les subvencions, el 
crèdit inicial podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 30.000,00 
€, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de modificacions de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de maig de 2022, va 
aprovar un suplement de crèdit de 20.000,00 € a l’aplicació pressupostària 
303/3340/46201-Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments Comunicació 
Cultural (Expedient DG 3SC 5/2022), el qual ha estat aprovat de manera definitiva i 
publicat al BOP número 120/0 de 23 de juny de 2022. 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 26 de maig de 2022, i de la Comissió 
Avaluadora, reunida en data 14 de juny de 2022, en què es concreta el resultat de 
l’avaluació efectuada i es proposa a l’òrgan competent que emeti la resolució sobre 
l’atorgament de les subvencions d’acord amb el que s’estableix a l’annex 2.  
Atesos els antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
PRIMER: Declarar la disponibilitat de crèdit de 90.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 303/3340/46201-Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments 
Comunicació Cultural. 
 
SEGON: Ampliar la convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local 
editades per ajuntaments per a l’any 2022 en 20.000,00 €, d’acord amb el que es 
detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària. 
 

 Crèdit inicial Augment de 
convocatòria 

Crèdit final 
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303/3340/46201 – Programa d’edicions 
d’interès local a ajuntaments 
Comunicació Cultural 

70.000,00 € 20.000,00 € 90.000,00 € 

 
TERCER: Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
QUART: Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents, i disposar les despeses amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 303/3340/46201: 
 

EXP. NIF POBLACIÓ PUBLICACIÓ PUNT
S 

Subvenció % 
pressupo
st 

Import a 
justificar 

4979/2022 P1721300J Tortellà Història dels masos de 
Tortellà 

52 3.000,00 € 50,00 6.000,00 € 

5494/2022 P1725100J St. Julià del 
Llor i Bonmatí 

50 anys de l'Escola 
Bonmatí 

50 2.989,80 € 41,41 7.220,07 € 

5551/2022 P1700100I Agullana 50 anys de la piscina 
municipal d'Agullana 

50 2.964,89 € 49,83 5.950,00 € 

5611/2022 P1700300E Albanyà-2 Sant Llorenç del Mont, 
1100 anys de l'abadia 

50 2.242,35 € 49,83 4.500,00 € 

5613/2022 P1709500A Lladó Itinerari literari de Lladó 50 2.591,16 € 39,23 6.604,35 € 

5710/2022 P1724200I Vilamaniscle Memòria històrica de 
Vilamaniscle 

50 2.989,80 € 39,97 7.480,00 € 

5712/2022 P1711700C Mont-ras 25 anys de catifes 50 2.612,41 € 49,83 5.242,64 € 

5588/2022 P1711400J Molló La tria de mulats 
d'Espinavell 

49 2.984,70 € 33,84 8.820,50 € 

5473/2022 P1703300B Cabanes Aquy se trubara...Llibreta 
de memòries d'un pagès 
de Cabanes. Pere Serra 
Prim (1820-1889) 

48 2.979,60 € 48,98 6.083,57 € 

5507/2022 P1711200D Mieres FINESTRES, Caminades 
per la contrada de Mieres 

47 1.769,80 € 49,58 3.569,93 € 

5565/2022 P1700300E Albanyà-1 Albanyà, recull de fets 
consistorials, obres, 
història i terme 

45 2.964,30 € 42,35 7.000,00 € 

5706/2022 P1715000D Puigcerdà-2 100 anys de l'arribada del 
tren a Puigcerdà 

45 2.964,30 € 30,30 9.782,47 € 

5709/2022 P1708300
G 

Garriguella Del Puerto de la Selva a 
Figueras 

45 2.220,73 € 49,41 4.494,96 € 

5788/2022 P1720100E La Cellera de 
Ter 

Una xarxa d'aigua - 
Història del reg Gros i el 
molí de la Pardina 
(1820-2022) 

45 2.914,90 € 49,41 5.900,00 € 

5210/2022 P1715300H Regencós Lola Vila Ferrer. Tota una 
vida a Regencós 

43 500,00 € 49,27 1.014,75 € 

5562/2022 P1707200J Figueres La joventut de la 
revolució 

42 2.949,00 € 43,17 6.831,55 € 

5616/2022 P1705300J Castell-Platja 
d'Aro 

Entitats i Clubs Esportius, 
i esportistes destacats de 
Castell i Platja d'Aro (8è 
premi de recerca local) 

42 2.949,00 € 33,31 8.852,54 € 

5742/2022 P1712500F Palamós Inventari del patrimoni 
immoble del terme de 
Palamós 

42 2.604,95 € 49,15 5.300,00 € 
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5207/2022 P1706800H L'Escala Itinerari per la costa de 
l'Escala 

40 2.811,45 € 48,98 5.740,00 € 

5484/2022 P1713200B Pals Llapis de Sant Jordi 
(Recull obres premiades 
2017-2021) 

40 1.076,48 € 39,89 2.698,90 € 

5550/2022 P1715000D Puigcerdà-1 La memòria de l'oblit i 
altres narracions 

40 725,00 € 48,98 1.480,20 € 

5617/2022 P1702200E Besalú-1 Besalú al segle XIX: Una 
vida entre conflictes 
polítics i militars 

40 1.545,50 € 48,98 3.155,36 € 

5653/2022 P1702200E Besalú-2 Santa Maria de Besalú 
(977-1924) 

40 1.737,54 € 48,98 3.547,44 € 

5791/2022 P1715900E Riudellots de 
la Selva 

8 anys de premis de 
Narració Curta de 
Riudellots de la Selva 

40 2.938,80 € 48,98 6.000,00 € 

5247/2022 P1703000H Breda Josep Aragay, articles de 
combat a la premsa 
noucentista (1915-1934) 

38 2.928,60 € 47,73 6.136,00 € 

5474/2022 P1704300A Camprodon-1 Vides de Camprodon 37 2.923,50 € 24,36 12.000,00 
€ 

5476/2022 P1704300A Camprodon-2 Masos i molins de 
Camprodon 

37 2.923,50 € 21,63 13.514,80 
€ 

5877/2022 P1721500E Tossa de Mar Guia de la vila vella 37 2.923,50 € 33,14 8.820,90 € 

5169/2022 P1708500B Girona-1 La premsa veïnal de 
Girona - 1 

35 1.023,09 € 48,55 2.107,09 € 

5169/2022 P1708500B Girona-2 La premsa veïnal de 
Girona - 2 

35 817,26 € 48,55 1.683,17 € 

5251/2022 P1719700E Sant Joan Les 
Fonts 

Quin nom li posem? 35 953,89 € 48,56 1.964,56 € 

5472/2022 P1715500C Riells i Viabrea La vírbola passeja pel 
patrimoni de Riells i 
Viabrea 

35 680,11 € 48,50 1.402,35 € 

5506/2022 P1716100A Roses-1 La II República a Roses 35 2.913,30 € 46,14 6.313,65 € 

5563/2022 P1717700
G 

St. Joan de les 
Abadesses 

Biografia, inventari i 
transcricpió de l'obra 
literària de Josep Picola i 
Soler (1913-2002) 

35 2.913,30 € 36,11 8.068,00 € 

5714/2022 P1708900D Hostalric Hostalric desaparegut 35 1.495,22 € 48,56 3.079,44 € 

5793/2022 P1715100B Quart La Terra i la Dona 35 895,84 € 48,56 1.845,00 € 

5878/2022 P1700900B Arbúcies Col·loquis del flabiol 34 969,40 € 38,78 2.500,00 € 

5845/2022 P1702500H La Bisbal 
d'Empordà 

40 anys captant història. 
Quim Tor, fotògraf 

33 2.903,10 € 38,71 7.500,00 € 

5880/2022 P1716100A Roses-2 Contes de Roses 32 2.133,17 € 48,30 4.416,50 € 

4373/2022 P1719100H Sta. Coloma 
de Farners 

La Guia de Santa 
Coloma de Farners 

30 1.956,48 € 48,13 4.065,00 € 

5619/2022 P1704000
G 

Campdevànol Poemes en el temps 30 562,62 € 48,13 1.168,96 € 

       89.942,34 
€ 

  

 
CINQUÈ: Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 57,66 euros de 
l’aplicació pressupostària 303/3340/46201. 
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SISÈ: 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 generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
SETÈ: Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitza el 
15 de novembre de 2022 mitjançant la presentació del compte justificatiu d’acord amb 
el model normalitzat que es pot trobar al web de la Diputació de Girona. 
 
VUITÈ: Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
19. Aprovar la resolució de la Convocatòria de Subvencions per a Activitats 

dels Centres i Instituts d'Estudis Locals i Comarcals, any 2022 - 
Comunicació Cultural 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
de 23 de novembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 240, de 17 de desembre de 2021. 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2022 aprovada per la Junta de Govern en la 
sessió d’1 de març de 2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
46 de 8 de març de 2022. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, segons allò establert a l’article 9 de les bases reguladores. 
 
Vist que al punt 2 de la convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals per a l’any 2022 s’estableix que amb la finalitat 
d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les 
subvencions, el crèdit inicial podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a 
màxim 10.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de 
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de maig de 2022, va 
aprovar un suplement de crèdit de 10.000,00 € a l’aplicació pressupostària 
303/3341/48101-Ajuts a centres i instituts d’estudis activitats-Recerca Local (Expedient 
DG 3SC 5/2022), el qual ha estat aprovat de manera definitiva i publicat al BOP 
número 120/0 de 23 de juny de 2022. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de data 26 de maig de 2022, i de la Comissió 
Avaluadora, de data 15 de juny de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
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efectuada i es proposa a l’òrgan competent que emeti la resolució sobre l’atorgament 
de les subvencions d’acord amb el que s’estableix a l’annex 2. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
PRIMER: Declarar la disponibilitat de crèdit de 28.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 303/3341/48101-Ajuts a centres i instituts d’estudis activitats-Recerca 
Local. 
 
SEGON: Ampliar la convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2022 en 10.000,00 €, d’acord amb el que es 
detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària. 
  
 Crèdit inicial Augment de convocatòria Crèdit final 

303/3341/48101 – Ajuts a 
centres i instituts d’estudis 
per a activitats-Recerca 
Local 

18.000,00 € 10.000,00 € 28.000,00 € 

 
TERCER: Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
QUART: Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents, i disposar les despeses amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 303/3341/48101: 
 

EXP. 
CENTRE/BENEFIC
IARI NIF NOM ACTIVITAT  

PUNT
S 

Subvenci
ó 

% 
pressupo
st 

Import a 
justificar 

2022/4692 

PATRONAT 
D’ESTUDIS 
HISTÒRICS 
D’OLOT I 
COMARCA G17207234 

Premis Salvador 
Reixach i Jordi 
Pujiula 35,5 

2.000,00 
€ 14,71% 

13.600,00 
€ 

2022/4694 

PATRONAT 
D’ESTUDIS 
HISTÒRICS 
D’OLOT I 
COMARCA G17207234 

Cicle de xerrades: 
Reptes del segle XXI 35,0 

1.984,80 
€ 36,76% 

5.400,00 
€ 

2022/4444 

ASSOCIACIÓ 
D'HISTÒRIA 
RURAL G17594698 

Jornada: Conflicte i 
gènere en el món 
rural, segles 
XVIII-XX 35,0 

2.977,20 
€ 74,43 

4.000,00 
€ 

2022/5178 

AMICS DE 
BESALÚ I EL SEU 
COMTAT G17048125 6è Cicle de Xerrades 34,5 2.117,32 € 98,48 

2.150,00 
€ 

2022/5090 

CENTRE PER LA 
SOSTENIBILITAT 
TERRITORIAL G17909276 

Quart seminari sobre 
patrimoni geològic 32,5 

1.908,80 
€ 76,35 

2.500,00 
€
  

2022/5096 

CENTRE PER LA 
SOSTENIBILITAT 
TERRITORIAL G17909276 

Jornada-Workshop 
FusiDemos: gestió 
de la 
hiperfreqüentació al 
medi natural del 
Pirineu Oriental 32,0 

1.893,60 
€ 82,33 

2.300,00 
€ 

2022/4992 

INSTITUT 
D'ESTUDIS 
EMPORDANESOS G17436064 

Sant Pere de Rodes, 
objectiu immortal 31,0 

1.863,20 
€ 76,99 

2.420,00 
€ 
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2022/4997 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
TOSSENCS G17313933 

II Jornades "Imatge. 
La perpetuació del 
passat a Tossa" 30,5 

1.478,40 
€ 62,91 

2.350,00 
€ 

2022/3507 

INSTITUT 
D'ESTUDIS 
CERETANS G17153115 

Commemoració del 
Centenari de 
l'Arribada del tren a 
Puigcerdà 30,0 

1.328,78 
€ 50,14 

2.650,00 
€ 

2022/4949 

DELEGACIÓ DE 
LA GARROTXA DE 
LA INSTITUCIÓ 
CATALANA 
D'HISTÒRIA 
NATURAL G62058300 

Activitats de la 
DGICHN 2022 28,5 

2.680,80 
€ 31,17 

8.600,00 
€ 

2022/4993 

INSTITUT 
D'ESTUDIS 
EMPORDANESOS G17436064 

V Repensem 
l'Empordà. Com ens 
relacionem amb la 
natura? 28,5 

1.787,20 
€ 77,70 

2.300,00 
€ 

2022/3777 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
COMARCALS DE 
BANYOLES G17262023 

XXVIII Col·loqui de 
Tardor:Els nous 
paisatges energètics 28,0 

1.594,80 
€ 53,16 

3.000,00 
€ 

2022/5156 

CENTRE 
D'ESTUDIS 
SELVATANS V17288150 

XIV Trobada 
d'Entitats de Cultura i 
Patrimoni de la Selva 27,5 

1.756,80 
€ 51,67 

3.400,00 
€ 

2022/3846 

ASSOCIACIÓ 
GRUP DE 
RECERCA DE 
CERDANYA G55039481 

V Jornades d'Estudis 
Comarcals de 
Cerdanya 23,0 

1.316,25 
€ 81,00 

1.625,00 
€ 

2022/3832 

ASSOCIACIÓ 
GRUP DE 
RECERCA DE 
CERDANYA G55039481 

I Jornada 
d'Astronomia de 
Cerdanya 22,0 

1.291,55 
€ 79,48 

1.625,00 
€ 

          
27.979,50 
€    

 
CINQUÈ: Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 20,50 euros de 
l’aplicació pressupostària 303/3341/48101. 
 
SISÈ: 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 generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
SETÈ: Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitza el 
15 de novembre de 2022 mitjançant la presentació del compte justificatiu d’acord amb 
el model normalitzat que es pot trobar al web de la Diputació de Girona. 
 
VUITÈ: Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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20.  Aprovar la resolució de les subvencions de Foment de produccions 
editorials , any 2022 - Comunicació Cultural 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al Foment de Produccions Editorials, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 23 de novembre de 
2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 240, de 17 de 
desembre de 2021. 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions per al foment de produccions 
editorials per a l’any 2022 aprovada per la Junta de Govern en la sessió de data 
1 de març de 2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
46 de 8 de març de 2022. 
 
Atès que la competència per resoldre l’atorgament de les subvencions correspon 
a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, segons allò establert a l’article 9 
de les bases reguladores. 
 
Vist que al punt 2 de la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials per a l’any 2022 s’estableix que amb la finalitat d’atendre 
un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les 
subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb una quantitat addicional de com 
a màxim 30.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de 
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a 
la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de 
les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de maig de 2022, 
va aprovar un suplement de crèdit de 13.600,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 303/3340/47901-Programa d’edició llibres interès local editors. 
Comunicació Cultural, i de 9.700,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
303/3340/48100-Programa d’edició de llibres interès local ONL. Comunicació 
Cultural (Expedient DG 3SC 5/2022), el qual ha estat aprovat de manera 
definitiva i publicat al BOP número 120/0 de 23 de juny de 2022. 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor 7 de juny de 2022 i l’informe de la Comissió 
Avaluadora de data 14 de juny de 2022, en què es concreta el resultat de 
l’avaluació efectuada i es proposa a l’òrgan competent que emeti la resolució 
sobre l’atorgament de les subvencions d’acord amb el que s’estableix a l’annex 
2. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern 
que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Declarar la disponibilitat de crèdit de 113.600,00 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 303/3340/47901-Programa d’edició llibres interès local 
editors. Comunicació Cultural, i la disponibilitat de crèdit de 34.700,00 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/48100-Programa d’edició de llibres 
interès local ONL, Comunicació Cultural. 
 
SEGON. Ampliar els imports previstos inicialment a la convocatòria pública de 
subvencions per la Foment de Produccions Editorials per a l’any 2022 d’acord 
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amb el detall següent i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries 
 
Aplicació 
pressupostària 

Línia de 
subvencions 

Crèdits 
inicials  

Augment de 
convocatòria 

Crèdits totals Crèdits reals 
destinats a la 
convocatòria 

Crèdit 
sobrant 
convocat
òria 

303/3340/47901 Edició llibres 
Editors 
 

100.000,00 € 13.600,00 € 113.600,00 €  113.524,74 € 75,26 € 

303/3340/48100 Edició llibres 
ONL 
 

25.000,00 € 9.700,00 € 34.700,00 €   34.662,79 € 37,21 € 

TOTAL  125.000,00 € 23.300,00 € 148.300,00 € 148.187,53 € 112.47 € 

 
TERCER.- Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG: 
 
QUART.- Concedir als beneficiaris les subvencions que es detallen a continuació i 
disposar la despesa per un import total 113.524,74 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 303/3340/47901 del pressupost general de 2022 (subvencions per a 
l’edició de llibres d’interès local per a editors) 
 

EXP. NIF SOL.LICITANT 

Concepte 
subvencionat 
/Títol de la 
publicació Puntuació. 

% 
finançament 

Import concedit i 
a justificar 

2022/4574 B60877958 
Gorbs 
Comunicació I 
Edicions 

Continuïtat, 40 
anys 

43 49,28 2.235,00 € 

2022/5139 B65519712 Gent I Terra 
Algues - Proses 
salobres 

43 46,30 2.500,00 € 

2022/3562 ***4588** 
Edicions de la 
Ela Geminada 

Cendres  38 38,95 2.181,25 € 

2022/3593 ***0392** 
Ignasi Ametlla 
Guxens 

Genealogies 
gironines 

38 29,08 1.635,71 € 

2022/3910 B62520549 

Brotons & 
Mercadal 
Edicions 
Musicals  

Obres per a piano 
d'en Joan 
Carreras i Dagas 

38 43,30 1.047,00 € 

2022/3913 B62520549 

Brotons & 
Mercadal 
Edicions 
Musicals  

Obres per a piano 
de la família 
Carreras i Roure 

38 43,63 959,75 € 

2022/4056 A59056853 
Publicacions de 
l'Abadia de 
Montserrat 

Estudis de la 
Cúria Episcopal 
de Girona 

38 40,06 1.762,45 € 

2022/4615 B25846858 Anem Editors 
La Guerra Gran al 
Pirineu 

38 41,88 2.094,00 € 

2022/4578 B60877958 
Gorbs 
Comunicació I 
Edicions  

Ales negres i 
xampinyons 

38 43,63 1.810,00 € 

2022/4562 B17039116 
Edicions 
Bassegoda 

Castellar de la 
Muntanya. El Lloc, 
el poble i 
l'església de Santa 
Maria 

38 30,94 2.181,25 € 

2022/4612 B17947011 
Editorial 
Gavarres 

Una mirada al 
paisatge 

38 42,00 2.181,25 € 

2022/4602 B17947011 
Editorial 
Gavarres 

(+)Històries de 
l'Alta Garrotxa 

38 19,29 2.181,25 € 
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2022/4978 B43324573 Imatge-9 
Excursions a peu 
per les Gavarres 

38 43,63 1.594,76 € 

2022/4916 ***7949** 
Mia Masgrau 
Ventura 

Josep Montanyà 
Canudas. 
Memòries.  

38 42,68 2.089,21 € 

2022/4966 ***7949** 
Mia Masgrau 
Ventura 

Aigua A Dojo! 
Estanys, estanyols 
i brolladors del Pla 
de L'estany 

38 25,20 2.126,45 € 

2022/4905 B43530658 Arola Editors  
Hug d'Empúries i 
L'ombra de la 
lluna plena 

38 31,28 2.181,25 € 

2022/5133 B61001293 Editorial Efados, 

Un Safari per 
Catalunya 
1940-1956. Una 
Mirada urbana de 
la Catalunya rural 

38 16,22 2.181,25 € 

2022/5108 B55248678 
Ficta Edicions I 
Produccions  

El Nostre Nadal 
(Versió per a veus 
blanques i 
orquestra) 

38 43,63 2.181,25 € 

2022/5104 B55248678 
Ficta Edicions I 
Produccions  

Trio En La Per A 
Violí, Violoncel i 
Piano 

38 43,63 2.181,25 € 

2022/5101 A08116147 
Penguin Random 
House Grupo 
Editorial 

Naufragis 38 22,82 2.181,25 € 

2022/4723 B25503566 Edicions Salòria 
Cerdanya I Capcir. 
50 indrets 
llegendaris 

38 38,22 2.006,75 € 

2022/4726 B25503566 Edicions Salòria, 
Les identitats dels 
cerdans 

38 40,14 1.858,43 € 

2022/4728 B07694805 Triangle Postals Guia de Girona 38 31,82 2.181,25 € 

2022/4982 B17439290 AMR Publicitat 
Esteve Vilarrúbies. 
Perquè els temps 
estan canviant. 

38 33,35 2.181,25 € 

2022/4988 B17439290 AMR Publicitat 

Les xocolates 
banyolines i les 
col·leccions de 
cromos 

38 43,63 2.066,52 € 

2022/5000 ***6250** 
Úrsula Llibres 
(Jordi Puig 
Castellano) 

Ampolles 
antropomorfes 

38 35,76 2.181,25 € 

2022/5010 B65519712 Gent I Terra 
Una cinta vora el 
mar 

38 30,72 2.181,25 € 

2022/5122 B17741240 
Edicions A Petició 
- Documenta 
Universitaria 

José María 
Valverde: 
pensament, 
poesia, llenguatge 

38 21,70 2.181,25 € 

2022/5110 B17741240 
Edicions A Petició 
- Documenta 
Universitaria 

El Mas Llorens. 
Estudi d'una 
família pagesa i el 
seu mas al Pla de 
Salt (S. XIII-XVIII) 

38 12,72 2.181,25 € 

2022/5189 B66184227 
El Cep I La 
Nansa Edicions 

La Faràndula de la 
Garrotxa. Vol.2 
(Títol provisional) 

38 35,47 2.181,25 € 

2022/3918 B17572702 Brau Edicions La Modesta 34 38,53 1.325,26 € 

2022/3920 B17572702 Brau Edicions 
Paisatge amb 
Poetes 

34 38,53 1.591,08 € 

2022/4252 B17686932 
Tot Esports i 
Comunicació,  

Xavi Agustí, Futbol 
d'autor 

34 26,39 1.926,25 € 
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2022/4831 G08232985 

Edicions de 
Marimurtra/ 
Fundació Carl 
faust 

Les cicadals de 
Marimurtra 

34 27,29 514,12 € 

2022/4836 G08232985 

Edicions de 
Marimurtra/ 
Fundació Carl 
Faust 

Descobreix 
Marimurtra amb 
Mar Bosch 

34 25,68 902,51 € 

2022/4759 B59824656 Tritó  
Maria - Sardana 
per a Orquestra 

34 36,82 1.410,02 € 

2022/4968 B59824656 Tritó 
Preludi 
Mediterrani 

34 36,33 1.718,22 € 

2022/5002 ***3756** 
Marta Costa-Pau 
Bea 

Rafael Masó, 
Arquitecte 

34 38,53 1.926,25 € 

2022/5155 ***3271** 
Germán 
Bartolomé Cerdà 

Els arbres i 
palmeres de 
Blanes 

34 33,11 1.608,03 € 

2022/3528 J65514937 
Lapislàtzuli 
Editorial 

Retrat del jove 
Skizo.  

33 37,25 1.420,34 € 

2022/3504 B55080048 Edicions Sidillà 
Els Fets d'armes 
de Catalunya.  

33 22,78 1.862,50 € 

2022/3520 B55080048 Edicions Sidillà  

Atles de l'oblit. 
Exploradors I 
pioners silenciats 
per la Història.  

33 29,56 1.862,50 € 

2022/3526 ***5244** 
Maria Teresa 
Muns Cabot 

El Mosquit, 33 
Poemes Per a 
nens i nenes. 

33 37,25 1.184,55 € 

2022/3518 ***5244** 
Maria Teresa 
Muns Cabot 

El Cargol, 33 
Haikús infantils. 

33 37,25 1.184,55 € 

2022/3984 J06858765 
Ediciones 
Posibles 

+ (Suma) 33 18,81 1.862,50 € 

2022/4051 A59056853 
Publicacions de 
L'abadia de 
Montserrat 

Amb l'aigua al coll 33 33,41 1.862,50 € 

2022/4598 B61544565 
Dinsic 
Publicacions 
Musicals  

Antoni Ros Marbà, 
Director 
d'orquestra, 
compositor i 
pedagog 

33 18,44 1.862,50 € 

2022/4591 B17039116 
Edicions 
Bassegoda 

Cinc Abrils 33 34,27 1.862,50 € 

2022/5079 ***6250** 
Úrsula Llibres 
(Jordi Puig 
Castellano) 

Imatge & Poesia. 
L'aventura poètica 
de la Modernitat. 

33 9,00 1.862,50 € 

2022/5245 ***4800** 
Rafael Camps 
Fernandez 

Paradís 33 16,93 1.862,50 € 

2022/5132 B61001293 Editorial Efados L'art del formatge 33 7,16 1.862,50 € 

2022/5187 B66184227 
El Cep I La 
Nansa Edicions 

Hikikomori. Escrits 
des del refugi 

33 37,25 753,20 € 

2022/5134 B58157975 
Editorial De 
Música Boileau 

L'univers A Tocar 33 22,52 1.862,50 € 

2022/3532 B65653339 Omnia Publisher 
El nostre primer 
passeig amb 
cavalls 

29 35,52 500,00 € 

2022/4986 B55119218 
Edicions 
Cal·Ligraf 

L'avi Carmelo 29 32,15 842,33 € 

2022/4984 B55119218 
Edicions 
Cal·Ligraf 

A Sotavent 29 32,15 1.130,39 € 
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2022/4753 ***7337** 
Josep Espuña 
Pagès 

L'avi Ton i l'ase de 
la padrina 

29 32,15 859,69 € 

2022/5006 ***3756** 
Marta Costa-Pau 
Bea 

El Jo-Ull / The 
I-Eye 

29 32,15 1.607,50 € 

2022/5083 ***0891** 
Jaume 
Berenguer I Boix 

L'aviram autòcton 
dels països 
catalans 

29 29,13 1.607,50 € 

2022/5162 B59902767 
Viena Serveis 
Editorials 

La Catalunya dels 
Artistes 

29 10,94 1.607,50 € 

2022/5179 ***3271** 
Germán 
Bartolomé Cerdà 

Avui Cuina la 
Mare 

29 32,14 664,52 € 

2022/5137 ***1861** 
Arnald Plujà 
Canals 

200 masos i 
veïnats del Cap de 
Creus i l'Albera 
Marítima 

29 8,67 1.607,50 € 

2022/3568 ***4588** 
Edicions De La 
Ela Geminada 

Mort accidental 
d'un anarquista. 

28 30,88 1.050,10 € 

2022/4522 ***5585** Lenka Dadova 

Rafael Masó I 
Valentí, 
arquitectura 
Gironina 

26 28,33 1.288,79 € 

2022/5102 ***0057** 
David Pujol 
Fabrellas 

La llengua 
catalana a 
l'escola, Entre la 
repressió I la 
resistència 
(1715-2018) 

24 11,58 1.031,00 € 

2022/4869 ***1163** 
Maria Dolors 
Alabau 
Bach-Esteve 

El combat de la 
memòria  

24 24,79 907,28 € 

2022/4457 ***2265** 
Ana Isabel 
Cerrillo 
Hernández 

Atreveix-te peixet! 20 20,68 1.033,75 € 

2022/5150 ***2305** 
Sònia Jiménez 
Mercader 

Dos estius amb La 
Sònia. El Somni 
de la Costa Brava. 

20 20,68 1.011,50 € 

     TOTAL 113.524,74 € 

 
CINQUÈ: Concedir als beneficiaris les subvencions que es detallen a 
continuació i disposar la despesa per un import total 34.662,79 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 303/3340/48100 del pressupost general de 2022 
(subvencions per a l’edició de llibres d’interès local per a ONLS). 
 

EXP. NIF Sol·licitant 

Concepte 
subvencionat/Títol 
de la  publicació Puntuació %finançament 

Import 
concedit i a 
justificar 

2022/3718 G55341309 Associació Indilletres Llucieta Canyà. 43 47,06 1.600,00 € 

2022/4039 G17235847 
Associació Editora 
Cassanenca 

Cent deu anys de 
futbol a Cassà de la 
Selva (1912-2022) 

43 24,27 2.500,00 € 

2022/4600 G17354473 
Centre D'esports 
Farners 

Centenari del Club 
Esportiu Farners 

39 44,50 1.986,48 € 

2022/5100 G17167602 
Ateneu de la Vall de 
Llémena 

L'Ateneu de La Vall 
de Llémena: 30 
Anys 

39 44,43 1.406,20 € 

2022/3503 G17153115 
Institut d'Estudis 
Ceretans 

Més sentiments 
amagats de la gent 

38 83,33 500,00 € 
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de la Cerdanya. 

2022/4568 G55001739 
Associació Cultural 
Penya Xino Xano de 
Lloret de Mar 

Petjades - 
Anècdotes, 
rondalles, mites i 
llegendes de Lloret 
de Mar 

38 38,22 2.156,25 € 

2022/4944 G62058300 

Delegació de La 
Garrotxa de la 
Institució Catalana 
d'història Natural 

Llibre Guia Flora i 
vegetació de la 
Garrotxa. Guies 
Bàsiques de Natura. 
2. 

38 26,95 2.156,25 € 

2022/4572 G17118803 
Associació Amics del 
Montseny 

Monografies del 
Montseny Nº37 

38 28,75 2.156,25 € 

2022/5081 G17528662 
Colla Gegantera 
Fal·Lera Gironina 

Gerió. La nimfa, el 
lladre, L'egipci i el 
gegant o 
L'extravagant relat 
de la Fundació de 
Girona 

38 21,56 1.919,06 € 

2022/5182 G17909276 
Centre per a la 
Sostenibilitat 
Territorial 

Estratègies per una 
Mobilitat activa a La 
Garrotxa 

38 38,33 1.725,00 € 

2022/3958 G17480112 
Associació D'amics 
del Castell de Sant 
Ferran 

Governadors del 
Castell de Sant 
Ferran (1902-1927) 

34 37,63 1.303,81 € 

2022/4248 G55090088 
Associació D'amics 
De Sant Aniol 
D'aguja 

La Vall de Sant 
Aniol d'Aguja i els 
seus territ. 

34 10,45 1.881,25 € 

2022/4367 G17992314 
Fundació Privada 
Catalana Atrium Artis 

La Devesa Exànime 33 36,13 1.458,84 € 

2022/5098 G17257908 
Capella Polifònica 
De Girona 

Dones a Veus 33 36,25 1.812,50 € 

2022/4757 G17370701 
Veterans de Sils - La 
Cuina a Sils 

50 Anys de l'esport 
a la cuina 

31 19,41 1.366,80 € 

2022/4451 G17091653 
Consell Esportiu de 
La Selva 

L'home que corre. 
Recorregut esportiu 
I humà per la 
biografia de Manel 
Fernandez Iruela 

30 28,68 1.606,25 € 

2022/3982 G17643578 
Fundació Privada 
Fundació Fita 

El Flâneur a La 
Finestra, Volum III-A 

29 23,99 1.537,50 € 

2022/5011 G55145130 
Associació per a la 
Recerca Biocultural I 
Artística De Rodes 

Baix Continu 2022 29 30,75 775,73 € 

2022/4900 G17662495 

Fundació Privada 
per a Disminuïts 
Psíquics de La 
Comarca del Pla de 
L'Estany 

Drets i Discapacitat 
(No Definitiu) 

28 17,28 1.468,75 € 

2022/4509 G55293427 Associació Reach 
Anna i La bombolla 
protectora / Biel i la 
seva cuirassa 

25 25,25 757,25 € 

2022/5129 G55149264 
Associació Fira del 
Conte de Medinyà 

Ai, quina Jungla! 24 23,88 761,61 € 

2022/4718 G55343685 
Associació 
Comerços Girona 
Sud 

El Comerç de 
proximitat  

24 23,88 880,99 € 

2022/7027 G01874759 
Unió 
Eslovaco-Hispana 

La gastronomia 
d'Eslovàquia amb 
productes gironins 

21 19,75 946,03 € 

     TOTAL 34.662,79 € 
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SISÈ. Desestimar les sol·licituds que es relacionen pels motius que s’indiquen: 
 
EXPEDIEN
T 

NIF ENTITAT PUBLICACIÓ MOTIU 

2022/4818 B64358047 EDITORIAL 
COMANEGRA 
SL 

Koyama. Entre Japón 
y Europa 
 

Art. 1 de les Bases específiques reguladores, 
on s’estableix que les publicacions han de ser 
en llengua catalana (la publicació que 
presenta l’Editorial Comanegra a la 
convocatòria és en llengua castellana). 

2022/4649 ***4211** NARCÍS 
TEIXIDOR 
CALLÚS 

Llegendes gironines Incompliment del punt 5 de les Bases 
específiques reguladores, on s’estableix que 
“la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter 
essencial en qualsevol dada que acompanyi 
la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit 
des del moment en què es coneguin, prèvia 
audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la 
sol·licitud.” 

 
SETÈ.- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 75,26 euros de 
l’aplicació 303/3340/47901. 
 
VUITÈ.- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 37,21 euros 
de l’aplicació 303/3340/48100 
 
NOVÈ.- Informar als 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 generals i específiques fixades 
que siguin d’aplicació. 
 
DESÈ.- El beneficiaris de les subvencions hauran de justificar la totalitat de 
l’import concedit dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2022 
mitjançant la presentació del compte justificatiu d’acord amb el model normalitzat 
que es pot trobar al web de la Diputació de Girona. 
 
ONZÈ.- Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
21.  Aprovació conveni de col·laboració en matèria de patrimoni històric amb 

el Bisbat de Girona – Monuments 
 
El Bisbat de Girona és propietari d’un dels patrimonis històrics i arquitectònics més 
importants i significatius de les comarques de gironines. La gestió d’aquests béns és 
complicada i costosa, més quan hi intervenen legislacions i interessos públics i 
particulars molt diversos. En conseqüència, cal dotar-se d’eines que permetin facilitar 
l’encaix entre la legislació civil i canònica per tal d’afavorir l’atorgament d’ajuts que 
permetin la restauració i conservació d’aquest ingent patrimoni. És en aquest context, 
doncs, on la signatura d’un conveni de col·laboració que faciliti un acord marc als 
municipis que vulguin intervenir en la conservació i restauració dels béns amb valor 
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patrimonial propietat del Bisbat de Girona, que s’alcen en els seus termes municipals, 
esdevé una eina bàsica i de gran utilitat.  
 
La Diputació de Girona està interessada a col·laborar amb el Bisbat de Girona per tal 
d’assegurar la realització de la tasca projectada i, en conseqüència, ambdues entitats 
han acordat la signatura d’un conveni de col·laboració que permeti encaixar la 
legislació civil i canònica en matèria de subvencions a edificis religiosos amb valor 
històric i artístic; i agilitar així les actuacions i ajuts oferts per les administracions 
públiques. 
 
Vist l’informe del cap de Monuments, el diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti el següent, ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació i el Bisbat de Girona 
en matèria de béns immobles de valor, el text del qual es transcriu literalment tot 
seguit: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I EL BISBAT DE GIRONA 
EN MATÈRIA DE BÉNS IMMOBLES DE VALOR PATRIMONIAL. ENTITATS QUE 
INTERVENEN. 
 
D’una part, el  president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer i Planas, facultat 
per a aquest acte per acord de la Junta de Govern del dia ..........., assistit pel 
secretari general de la Diputació, Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari 
públic. 
I de l’altra, Mn. Lluís Suñer i Roca, administrador diocesà del Bisbat de Girona, 
essent el domicili fiscal del Bisbat a Girona Plaça del Vi, núm. 2, 17004-GIRONA, i 
NIF R- 1700002-G. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El maig de l’any 2014, la Diputació i el Bisbat de Girona varen signar un anterior 
conveni de col·laboració a fi de trobar una manera d’encaixar la legislació civil i la 
canònica en matèria de subvencions a edificis religiosos que siguin monuments 
amb valors patrimonials i històrics. 
El Pla de Monuments de la Diputació de Girona és una línia d'inversions en béns 
immobles de valor patrimonial que es concreta en la concessió de subvencions a 
monuments destacats pels seus valors patrimonials i històrics de les comarques 
gironines. 
La concessió de qualsevol subvenció pública s’ha d’ajustar al que preveu la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que en el seu article 2c 
exposa que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada ha de tenir per 
objecte el foment o la promoció d’una activitat pública o d’interès social. 
Per això, quan es tracta de subvencions en edificis de titularitat privada, i per tal de 
garantir-ne un ús cultural i públic, s'ha de formalitzar un conveni de col·laboració 
entre el propietari del bé i l'ens local del municipi on es trobi ubicat. 
En el cas d’aquells edificis que són propietat del Bisbat, i especialment en els 
edificis destinats al culte religiós —tant si en l’actualitat s’hi manté una regularitat 
de culte com si no— convé preservar el compliment del Dret Canònic tot 
assegurant que les activitats complementaries que s’hi puguin desenvolupar no 
siguin contràries a la moral i principis de l’Església Catòlica i de la legislació pròpia 
de l’Església. 
En definitiva, es tracta de cercar una fórmula que permeti trobar l'encaix entre la 
legislació civil i la canònica, de manera que es pugui finançar amb fons públics la 
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restauració i conservació del patrimoni historicoartístic religiós, i alhora es preservi 
el caràcter i ús religiós propi dels edificis, vetllant per tal que no s’hi desenvolupin 
activitats, usos o finalitats que puguin ésser contraris a un edifici d'aquesta 
naturalesa. Aquest principi es troba recollit al cànon 1210 del Codi de Dret Canònic 
de l'Església Catòlica Romana. 
Aquest encaix es pot donar perfectament quan el Bisbat de Girona o la parròquia 
corresponent cedeixin a l'ajuntament, la utilització pública parcial (és a dir, no 
exclusiva) i ocasional (és a dir, no permanent) de l’edifici destinat al culte per tal 
que, per exemple, pugui ésser visitat pel públic en general en horaris i dates 
convingudes o s'hi desenvolupin determinades activitats culturals compatibles amb 
el Dret Canònic.  
Aquesta situació no és nova, donat que des de fa temps és freqüent portar a terme 
dins les naus dels temples diverses activitats alienes, si bé mai contràries, al culte 
catòlic. Activitats com ara concerts, conferències i manifestacions artístiques 
diverses. 
Per tot això, manifesten: 
1. Que el Bisbat de Girona és propietari de diversos edificis, de valor patrimonial i 
cultural significatiu. 
2. Que sempre que l’ajuntament amb l’assentiment del Bisbat de Girona, o bé 
aquest darrer en nom propi, ho considerin oportú, es sotmetrà a la Diputació de   
Girona la corresponent sol·licitud de subvenció en relació a aquests edificis. 
3. Que la Diputació examinarà i, si és convenient, aprovarà les sol·licituds de 
subvenció presentades en relació a aquests edificis. 
4. Que, si es resol favorablement, el Bisbat/parròquia i l’ajuntament corresponents, 
mitjançant addenda formalitzada per escrit, podran adherir-se a aquest conveni de 
cessió ocasional de l’ús del temple, de manera que l’ajuntament pugui dur-hi a 
terme diverses activitats, d’acord amb les condicions esmentades. 
 
En virtut de tot això, formalitzen aquest nou conveni amb subjecció als següents   
 
PACTES: 
 
Primer: el propietari de l'edifici cedeix la utilització pública parcial i ocasional, això és 
no exclusiva ni permanent, a favor de l’ajuntament o ens local on radica l’immoble, 
amb la finalitat que aquest pugui ésser conegut i accessible per la ciutadania en 
general, atesos els valors patrimonials, culturals i artístics que posseeix, i per al seu 
ús  per a activitats culturals concretes, les quals hauran de ser concordants amb els 
principis i moral de la fe catòlica. 
 
Segon: les activitats culturals que es desenvolupin hauran de respectar les 
prescripcions de la legislació civil i la canònica i, en particular, no ser contraris a la 
santedat del lloc. 
Els actes que porti a terme l’ajuntament hauran de ser prèviament aprovats per la 
parròquia, si compleixen les disposicions diocesanes vigents. 
En el supòsit que hi hagi una discrepància entre l'ajuntament i la parròquia sobre la 
conveniència de les activitats o acte a desenvolupar en l’edifici, prevaldrà al respecte 
l’acord que a tal fi assoleixin la Diputació i el Bisbat de Girona. 
Les activitats hauran de tenir lloc, en tot cas, fora dels horaris de culte i sense que 
puguin coincidir amb la celebració dels actes litúrgics propis de la parròquia; els 
quals tindran prioritat excloent. 
L’organització d’actes culturals respectarà el caràcter inamovible dels elements 
litúrgics del temple. 
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L’ajuntament haurà de procurar que durant la vigència de la cessió l’edifici es 
conservi en condicions de netedat i pulcritud que escauen a un edifici sagrat, així 
com procurar- ne la conservació ordinària i emprar les mesures oportunes de 
seguretat. 
La cessió de l’edifici per a l'organització d'actes culturals tindrà caràcter ocasional i 
s'haurà de notificar amb l’antelació suficient a la parròquia. 
L'ajuntament o, en el seu cas, l’entitat organitzadora autoritzada per l’ajuntament, es 
farà càrrec de les despeses originades per l'acte organitzat. 
 
Tercer: l’ajuntament corresponent inclourà a la seva pòlissa de responsabilitat civil 
els riscos generals sobre aquest immoble pels actes que l’ajuntament hi porti a 
terme, així com la responsabilitat civil derivada dels mateixos. 
En el supòsit que qualsevol entitat o associació hi porti a terme una activitat cultural, 
haurà d’acreditar que disposa de la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil. 
 
Quart: aquest conveni tindrà una durada de quatre (4) anys, prorrogable per idèntics 
períodes si amb una antelació mínima de tres (3) mesos al seu venciment, cap de les 
dues parts comunica de forma fefaent a l’altra la seva voluntat de donar-lo per resolt 
a la fi de la seva vigència. 
Tanmateix, qualsevol de les parts podrà denunciar, en qualsevol moment, la 
finalització de la seva vigència amb efectes a trenta-u de desembre de l’any en curs, 
essent necessari a tal fi que la part que pretengui denunciar-ne la finalització de la 
seva vigència ho faci, de forma fefaent, amb anterioritat al darrer trimestre de l’any 
(abans del dia 1 d’octubre). 
Aquests dos supòsits no afectaran les cessions d’ús formalitzades i signades amb 
anterioritat. 
Pel que fa a la durada de la cessió d’ús de l’edifici, vindrà determinada pels següents 
terminis en funció de la inversió total acumulada durant els últims 5 anys per part de 
la Diputació de Girona: 
Fins a 15.000.-€. ........................................................................... 15 anys 
De 15.001 fins a 30.000.-€. ............................................................ 20 anys 
De 30.001 fins a 60.000.-€. ............................................................ 25 anys 
De 60.001 fins a 100.000.-€. .......................................................... 30 anys 
Més de 100.001.-€. ......................................................................... 40 anys 
 
Cinquè: serà causa de resolució d’aquest conveni, l’incompliment per qualsevol de les 
parts de les prescripcions que s’hi contenen. 
Pel que fa a la cessió d’ús dels edificis, el Bisbat de Girona podrà recuperar-ne la 
disposició plena si com a conseqüència de la cessió s’hi haguessin portat a terme 
actes o activitats contràries a la moral i principis de la fe catòlica. 
 
Sisè: el present conveni té caràcter administratiu. Les divergències que sobre el seu 
contingut i interpretació puguin sorgir entre les parts que seran resoltes per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni a 
Girona, a la data de la signatura electrònica”. 
 
SEGON. Facultar àmpliament el President de la Diputació de Girona per a la signatura 
del conveni i la resolució dels compromisos que d’ell es derivin i perquè, si cal, d’acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hagin pogut advertir.  
 
TERCER. Notificar aquest acord al Bisbat de Girona.  
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
22.  Aprovar l'addenda 2022 del conveni de col·laboració entre Diputació de 

Girona i el Consorci Localret - Noves tecnologies 
 
El Consorci Localret, amb NIF P5800043A i amb seu a Llacuna, 166 9a pl., 08018 
Barcelona, està format per més de vuit-cents municipis de Catalunya, juntament amb 
entitats municipalistes, i té la finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el 
desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit dels 
ens locals catalans així com representar-los davant tota mena d’administracions, 
empreses i organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes, la 
prestació de serveis de comunicacions electròniques, i l’administració electrònica. 
 
Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, està 
interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la implantació 
i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el desenvolupament de les 
xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis de la província de Girona i, 
especialment, en aquells que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. 
 
Des de la constitució del Consorci Localret s’ha anat produint una estreta col·laboració 
entre aquest ens i Diputació de Girona en l’àmbit de l’assessorament als municipis en 
qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicació 
electròniques en el territori i actuacions de suport als ajuntaments en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació. 
 
Aquesta col·laboració es va formalitzar amb un primer conveni interadministratiu entre 
Diputació de Girona i Consorci Localret de data 22 de maig de 2015. En data 15 de 
novembre de 2021, en compliment de la normativa vigent, es va formalitzar un nou 
conveni de col·laboració. El conveni preveu que Diputació de Girona contribueixi a les 
despeses de funcionament del Consorci mitjançant una aportació anual que s’aprovarà 
cada exercici. L’aportació per a l’any 2022 s’estableix en 66.000 euros (seixanta-sis mil 
euros). 
 
D’acord amb l’article 9.3 del Reglament orgànic de Diputació de Girona, de 7 de 
desembre de 2015, i el decret de la Presidència de Diputació de Girona de 19 d’agost 
de 2019, de delegacions del president a favor de la Junta de Govern, punt segon, 
apartat b), en matèria de convenis, d’acord amb el cartipàs de Diputació de Girona 
aprovat pel Ple de 4 de juliol de 2019, la Junta de Govern és l’òrgan competent per 
aprovar convenis de col·laboració; 
 
Vistos els antecedents i l’informe favorable del cap del Servei, que acredita que 
existeix crèdit adequat i suficient per a la naturalesa d’aquesta despesa, el diputat 
delegat de Noves Tecnologies proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre Diputació de Girona i el 
Consorci Localret per a l’any 2022, que es transcriu literalment tot seguit: 
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«Addenda al conveni de col·laboració entre Diputació de Girona i el Consorci 
Localret, any 2022. 
»»INTERVENEN 
D’una banda, el president de Diputació de Girona, senyor ___________, d’acord 
amb el nomenament efectuat per acord del Ple de 4 de juliol de 2019, i facultat per 
acord de la Junta de Govern de data 4 d’agost de 2020, assistit pel senyor 
____________, secretari de la Diputació. 
I de l’altra, el president del Consorci Localret, senyor/a _____________, assistit en 
aquest acte pel senyor ___________, secretari general del Consorci. 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat en què cadascú intervé, així com la 
capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda, i per això, 
»»MANIFESTEN 
25. Que mitjançant un acord del Ple de la Diputació de data 16 de desembre 
de 2014 es va aprovar l’adhesió de Diputació de Girona al Consorci Localret. En el 
mateix acte es van aprovar els estatuts del Consorci. 
26. Que ambdues parts van signar, en data 22 de maig de 2015, el conveni 
de col·laboració per a la integració de la Diputació com a membre de ple dret del 
Consorci. Que en data 15 de novembre de 2021, ambdues parts van signar un nou 
conveni de col·laboració per als anys 2021 i 2022, en el qual es pacta la contribució 
de Diputació de Girona a les despeses de funcionament del Consorci mitjançant una 
quota anual que s’aprovarà a cada exercici. 
27. Que en base a aquests antecedents, mitjançant la present addenda les parts 
determinen l’aportació de Diputació de Girona per a l’exercici 2022, d’acord amb els 
següents: 
»»PACTES 
Primer. L’objecte d’aquesta addenda al conveni de col·laboració interadministrativa 
entre Diputació de Girona i el Consorci Localret és la col·laboració entre Diputació de 
Girona i el Consorci Localret per a l’exercici 2022. 
Segon. Diputació de Girona, com a membre del Consorci Localret, contribuirà a les 
despeses de funcionament del Consorci amb l’aportació d’una quota de 66.000 euros 
en l’exercici 2022». 

 
Segon. Aprovar l’aportació de 66.000 euros (seixanta-sis mil euros) que Diputació de 
Girona abonarà a Consorci Localret per a l’any 2022, i autoritzar i disposar la despesa 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària  310 4910 46760 del pressupost de 2022. 
 
Tercer. Facultar el president de Diputació de Girona per signar l’addenda al conveni de 
col·laboració entre les dues entitats, i qualsevol altre document necessari per executar 
l’acord i resoldre els recursos que puguin interposar-s’hi. D’aquestes resolucions se’n 
donarà compte a la Junta de Govern en la següent sessió que celebri. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consorci Localret.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
23.  Revocació de la subvenció al Patinatge Artístic Maçanet pel programa B4 - 

Servei d'Esports 
 
Antecedents 
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 21 de desembre de 2021, va aprovar 
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, que es va publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2, de 4 de gener de 2022. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 15 de febrer de 2022, 
va aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines, que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) número 40, de 28 de febrer de 2022. 
 
El Patinatge Artístic Maçanet, amb data d’entrada al Registre General de 2 de març de 
2022, va sol·licitar un ajut de 3.500,00 euros per la participació al Campionat 
d’Espanya de grups xou júnior a Alcoi. Programa B4. Amb un pressupost de 7.900,00 
euros. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de juny de 2022, va 
acordar, mitjançant l’annex 8, la concessió d’una subvenció al Patinatge Artístic 
Maçanet per import de 1.000,00 euros.  
 
En data 6 de juliol de 2022, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat pel Patinatge Artístic Maçanet en el qual es relacionaven 
despeses per un import total de 5.087,80 euros. 
 
En el decurs dels treballs de comprovació de la documentació presentada es detecta 
que les despeses relacionades en el document compte justificatiu es troben fora del 
període d’execució establert a les bases reguladores de subvencions (punt 3 del 
Subprograma B4. Suport a la participació en esdeveniments esportiu federats de nivell 
estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya).  
 
El punt 18 de 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 publicades en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2, de 4 de gener de 2022, 
referent a la Invalidesa, revocació i reintegrament estableix que: 
 
“La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions, amb 
l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

28.  Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

29.  En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases. 
30.  Altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions.” 

 
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Revocar la subvenció concedida, per import de 1.000,00 euros, a Patinatge 
Artístic Maçanet per la participació al Campionat d’Espanya de grups xou júnior a Alcoi. 
Programa B4. 
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Segon. Tràmit d’audiència. Requerir al Patinatge Artístic Maçanet perquè presenti les 
al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la 
data de la notificació d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si s’escau, l’òrgan competent disposarà la revocació definitiva de la 
subvenció, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Patinatge Artístic Maçanet.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
24.  Revocació de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols pel 

programa A3 - Servei d'Esports 
 
 
Aquesta proposta queda sobre la taula 
 
 
 
25.  Aprovació del procediment de reintegrament total de la subvenció al 

Centre Esportiu i Recreatiu l'Escala pel programa B2, any 2019 - Servei 
d'Esports 

 
Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va 
aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona 
per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 29 de gener de 2019, 
va aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
El Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala, amb data d’entrada al Registre General d’1 de 
març de 2019 va sol·licitar un ajut per un import de 14.000,00 euros per la Divisió 
d’Honor de Tennis Taula. Programa B2, amb un pressupost de 43.700,00 euros. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de maig de 2019, va 
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Centre Esportiu i 
Recreatiu l’Escala per import de 10.000,00 euros. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern establia que el Centre Esportiu i Recreatiu 
l’Escala hauria de justificar despesa per un import de 20.000,00 euros. 
 
En data 3 de juliol de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat pel Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala, en el qual es relacionaven 
despeses per un import total de 20.750 euros. 
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L’article 20 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del 
Ple de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix entre d’altres coses 
“[...] Els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i 
control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant 
nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en 
l’exercici de les actuacions anteriors.” 
 
En data 11 de gener de 2021 es notifica l’inici dels treballs de control financer al Centre 
Esportiu i Recreatiu l’Escala respecte la subvenció revisada, i en data 10 de febrer de 
2021 mitjançant escrit indica que no poden aportar la documentació requerida i que es 
procedeixi a iniciar el reintegrament de la subvenció. 
 
L’article 22 de les citades bases estableix com a obligacions del beneficiari, entre 
d’altres, les següents: “[...] d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i 
altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) 
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. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable.[…]” 
 
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions procedeix el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent, en els següents casos: 
 

“[...] e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 
control financer previstes en els articles 14 i 15 d'aquesta Llei, així com 
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de 
documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar l'aplicació donada als 
fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.[...]” 

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 21 de setembre de 2021, notificat al Centre 
Esportiu i Recreatiu l’Escala en data 5 d’octubre de 2021, es declara l’obligació de 
reintegrament parcial del Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala la quantitat de 10.000,00 
euros. 
 
El Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala no ha presentat al·legacions en el termini 
previst a tal efecte. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Declarar que l’entitat Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala ha de reintegrar 
totalment l’aportació pagada per la Diputació de Girona per finançar l’activitat inclosa 
dins el programa B2 de suport a l’esport d’alta competició de l’anualitat 2019, per un 
import de 10.000,00 €, d’acord amb els termes següents: 
 
Import a reintegrar 10.000,00 € 

Interessos de demora 1.112,67 € 
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Total a reintegrar 11.112,67 €  

 
Segon. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència: 
 

31. Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o 
si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
32. Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada 

mes, l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, recalcularà la 
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els 
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de 
la Llei general pressupostària. 
 
Tercer. Establir que el Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala ha d’ingressar l’import a 
reintegrar que consta en el punt Primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 
2100 0002 5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala, a la Intervenció 
General i a Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
26.  Aprovar conveni i subvenció operatiu prevenció incendis forestals a 

l'Associació ADF Alt Empordà 2022 - Medi Ambient 
 
La comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís del 
Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 
2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals 
per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de protecció 
prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa 
obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en 
la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als 
visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta 
manera, en la gestió dels mateixos. 
 
La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi 
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i 
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la protecció 
del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les comarques de 
Girona. 
 
L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció 
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els 
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus. 
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Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 28 de juny de 2022. 
 
D'acord amb els antecedents, el diputat delegat de medi ambient proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Associació 
d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà, del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L'ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE L'ALT EMPORDÀ 
PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE 
L'ALBERA I DEL CAP DE CREUS DURANT LA CAMPANYA 2022. Exp. 2022/6407 
 

 
CN/2138 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ** de **** de 2022. 
 
ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) DE L'ALT 
EMPORDÀ, amb NIF G17837071, representada pel seu president, el Sr. Antoni Godoy 
Tomàs. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Que la comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís 
del Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa 
Natura 2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis 
forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de 
protecció prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual 
cosa obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens 
implicats en la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la 
informació als visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, 
col·laborant, d’aquesta manera, en la gestió dels mateixos. 
 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, 
i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
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Que l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció 
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els 
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus.  
 
Que ambdues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni de col·laboració entre l'Associació 
d'ADF de l'Alt Empordà (en endavant l'Associació) i la Diputació de Girona, és la 
participació econòmica d’aquesta segona en el finançament d'un servei de prevenció 
d’incendis forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus, així com en el 
finançament d'un centre de control radiofònic. 
 
L’operatiu d’estiu tindrà les funcions i característiques que es descriuen a continuació: 
 

33. L’operatiu d’estiu de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta sis (76) 
dies, corresponents al període comprès entre el 17 de juny i el 31 d’agost 
(ambdós inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i 
informació, i excepcionalment de primera intervenció en petits focs. L’activitat 
de vigilància es durà a terme tots els dies de la setmana entre les 12:00 i les 
19:00, en vehicles tot terreny equipats per a primera intervenció en connats de 
foc, i serà realitzada per un total de quatre equips, dos en cada un dels dos 
espais. Cadascun d'aquests equips estarà format per tres persones, que 
realitzaran el servei en torns de dues, durant l'horari indicat, cada un dels dies 
del període que dura el servei. Així mateix, durant aquest període i en el mateix 
horari es realitzarà un servei de control radiofònic (Control Empordà) pel qual 
seran contractades dues persones, que exerciran en dies alterns, durant tot el 
període indicat. 

 
L'import del conveni serà destinat a la contractació de 12 persones amb 
funcions de vigilància per a la prevenció d’incendis, 2 controladors radiofònics i 
1 coordinador per un període de setanta sis dies. Aquest operatiu serà 
organitzat i dirigit per l'Associació, en coordinació amb la Diputació de Girona, 
els òrgans gestors dels espais naturals, els ajuntaments locals, el Servei de 
Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i 
els Bombers. 
 

L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de l’Associació, i no hi haurà en cap 
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest 
efecte l'Associació contractarà personal en funció de les proves de selecció definides 
per ella mateixa, en bases que comunicarà al Servei de Medi Ambient de la Diputació i 
farà públiques. En cada unitat, almenys dos dels membres hauran de disposar del 
carnet de conduir BTP. Si no s'arribessin a cobrir les places amb voluntaris d'ADF es 
cobriran amb personal que disposi d'un certificat de formació de prevenció i suport a 
l'extinció d'incendis forestals homologat. Així mateix, el personal haurà de ser 
preferentment bon coneixedor de l'espai en què realitzarà el servei. 
 
Funcionament de l’operatiu: 
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 Període Persones en 
servei (Albera) 

Persones en servei 
(Cap de Creus) 

Persones en servei 
(Control Empordà) 

Nombre de dies Horari 

17 de juny – 
31 d’agost* 

4  4  1 76 
 

12:00 a 
19:00 h 

*Ambdós inclosos.  
 
La Federació establirà un calendari dels torns de l’operatiu, les dates i horaris de 
treball de cadascuna de les persones de camp d’acord amb el Servei de Prevenció 
d’Incendis Forestals, els bombers i els agents rurals. 
 
Les tasques de l’operatiu consistiran en la realització de rutes predeterminades en 
l'espai natural corresponent. Les rutes es realitzaran vehicles 4x4 equipats amb un 
equip de transmissions, un conjunt d’extinció amb una motobomba per a primera 
intervenció, material per a primera intervenció en l’extinció de connats d’incendi i altres 
eines per a l’actuació en l’entorn forestal. La tasca del personal de camp consistirà en 
la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc d'incendi i també altres 
incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants del risc d'incendi de 
l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de les tasques del 
personal de camp, de forma excepcional i sempre sota les instruccions del cos de 
bombers, la primera intervenció en cas de petits focs; en aquests casos, en el moment 
en que els bombers prenguin el control, les persones de l’operatiu es posaran a la 
seva disposició, ja sigui per seguir col·laborant en la zona, ja sigui per desplaçar-se a 
altres zones, segons siguin les instruccions que rebin del cos de bombers. 
La tasca dels controladors de ràdio (Control Empordà) serà la coordinació del servei, la 
tramesa d'ordres, la recepció dels informes del personal, i en tot cas la comunicació 
d'aquests als ens interessats (Bombers, Agents Rurals o altres). Les persones que 
realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al centre de control 
mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
 
El personal de camp de l’operatiu restarà obligada a indicar l’inici i la fi de la seva 
activitat al coordinador mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
 
Zona d’actuació: Massís de l'Albera i Massís del Cap de Creus, segons instruccions de 
l'Associació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai natural, el Servei de Prevenció 
d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els bombers. 
 
Durant el període de 16 de juny a 31 d’agost: 
 
L’operatiu s’organitzarà de forma que cada dia hi haurà dos vehicles al Massís de  
l’Albera i dos al Massís del Cap de Creus, amb dues persones en cada vehicle, en 
horari de 12h a 19h, més un operador de ràdio actiu.  
 
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors, que seran cedits per 
l’Associació o les ADF associades. L’Associació o ADF associades aportaran, a més 
dels quatre vehicles, l'equipació d'intervenció, infraestructura administrativa, sala de 
control, xarxa de videovigilància i xarxa de comunicacions i posicionament. 
 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de l’Associació.  
 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal són la detecció i la informació. 
La possible primera intervenció d’aquests es limitarà en cas necessari a l’extinció de 
connats d’incendi quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal i 
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sempre previ avís al cos de bombers i seguint les seves instruccions. L’Associació 
redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a les quals el 
personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació i de la cobertura de la 
seva assegurança. Serà responsabilitat de l’Associació que les activitats portades a 
terme per aquests es limitin a aquestes.  
 
SEGON. SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La diputació de Girona atorga 
una subvenció nominativa amb un import de NORANTA MIL EUROS (90.000,00 €) 
que serà destinada a finançar fins al 100% de les despeses directament relacionades 
amb el funcionament de l’operatiu d’estiu de prevenció d’incendis definit al pacte 
primer. 
 
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa.  
 
Es considerarà despesa elegible la que s’hagi meritat abans del termini de justificació, 
encara que no hagi estat efectivament pagada dins d’aquest termini. 
 
TERCER. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 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 preveu que es pugui constituir una comissió de seguiment integrada per 
dos representants de cadascuna de les parts signants. 
 
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de: 

a) resoldre en primera instància les possibles incidències en l’execució de les 
actuacions subvencionades i les eventuals diferències entre les parts respecte 
a les condicions d’execució de l’objecte d’aquest conveni. 

b) Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del 
conveni. 

c) Proposar les mesures correctores oportunes i, si escau, la revisió corresponent 
quan circumstàncies excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o els 
compromisos previstos. 

d) Acordar la proposta a les parts de possibles pròrrogues del present conveni, si 
és el cas. 

e) Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts d’aquest 
conveni. 

La Comissió és reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts. 
 
QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ.  
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses 
subvencionables les 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 fa constar que la quantitat expressada correspon al 100% de la despesa 
corresponent als següents conceptes (detallat en annex): 

a) La contractació laboral, durant els mesos corresponents a la durada de 
l’operatiu, de dotze persones per a tasques de vigilància, més dos operadors 
de ràdio i un coordinador comarcal, inclosa la remuneració salarial, les quotes 
de la Seguretat Social, i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció 
a càrrec de la Federació. 

b) L'assegurança del conveni i de RC. 
c) Les despeses de gestoria i coordinació. 
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d) Les despeses de combustible dels vehicles, segons càlcul aproximat. 
e) L'adquisició de vestuari i EPI adaptat a la normativa. 

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 el 17 de juny de 2022 i 
finalitza el 31 d’agost de 2022. 
 
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. Si bé es preveu el pagament del 100% de l’import de la 
despesa, aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres quan aquestes cobreixin 
conceptes no previstos en aquest conveni i que puguin formar part de l’operatiu descrit, 
o bé conceptes contemplats en aquest conveni que superin l’import previst. En 
qualsevol cas no hi podrà haver sobrefinançament. 
 
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari 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 15 d’octubre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la 
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 una 
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del 
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació de 
Girona. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor, 
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte onzè d’aquest 
conveni. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model 
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
f) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a les 
diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada tasca, 
signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa corresponents i un 
certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada. 
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes 
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el 
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents 
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les 
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 

http://www.ddgi.cat/
http://www.ddgi.cat/
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En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al 
pacte cinquè, superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, requerirà el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o 
bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho 
fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que 
s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. Quan sigui el cas, 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. Aquesta circumstància ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i 
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en 
l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic 
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida. 
 
NOVÈ. PAGAMENT. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre 
l'import, en favor de la Federació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una 
vegada presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. Els 
lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
 
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, així com en tota 
la documentació que emeti, de caràcter tècnic o dels anteriorment esmentats, encara 
que l’activitat ja hagi estat realitzada. Els vehicles de l’operatiu exhibiran el logotip de 
la Diputació de Girona, com a entitat que el finança. 
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: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 

l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
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a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
e) 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 l’import de 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 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. 
a) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni. 
b) 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 prèvia 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. 
a) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

estatutaris. 
b) 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. 

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

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

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

f) La bona fe. 
g) 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. 
h) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 

l’exercici del seus càrrecs. 
i) 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. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 15 de novembre de 2022. 
 
VINTÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa administrativa i 
es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 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, l’Ordenança general de subvencions de la diputació de Girona i la resta de 
normativa aplicable. 
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Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes en primera 
instància per mutu acord de les parts, en el si de la comissió de seguiment. Els 
conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són competència dels òrgans de 
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
VINT-I-UNÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son 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 altre causa prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en les 
dates que s’assenyalen. 
 
ANNEX I. COSTOS TOTALS 
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Albera 1 16.760,18 €

Albera 2 16.760,18 €

TOTAL ALBERA 33.520,36 €

Cap de Creus 1 16.760,18 €

Cap de Creus 2 16.760,18 €

33.520,36 €

RISCOS LABORALS 630,00 €

Assegurances

Responsabilitat civil patronal 494,00 €

Responsabilitat civil directius 325,00 €

Accidents de conveni 532,26 €

Total assegurances 1.351,26 €

1.700,00 €

6.951,02 €

COMBUSTIBLE 3.000,00 €

EPIS 3.000,00 €

TOTAL CONVENI 90.000,00 €

RESUM

Persones contractades 15 (2 operadors+ 12 vigilants + 1 

Coordinador)

Cada dia  treballaran :

10 persones (4 unitats amb 2 vigilants + 1 operador 

+ 1 Coordinador)

SERVEI DE COORDINACIÓ

6.327,00 €Control Empordà               

TOTAL CAP DE CREUS

GESTORIA

 
“ 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 90.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 500/1700/48107 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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27.  Aprovació canvi imputació subvenció a Can Quintana Museu de la 
Mediterrània dins campanya Del Mar als Cims - Medi Ambient 

 
El Ple de la Diputació va aprovar, en la sessió del dia 22 de gener, les bases de la 
campanya de programes pedagògics “Del Mar als Cims” publicades al BOP número 21, 
de data 30 de gener de 2019. 
 
Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 60 de data 26 de març de 
2019, es va publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments 
d’educació ambiental per a la campanya “Del Mar als Cims” per als cursos escolars 
2019-20 i 2020-21. 
 
La Junta de Govern de data 3 de setembre de 2019 va resoldre la campanya, i va 
designar els equipaments que realitzaran les activitats educatives durant els cursos 
2019-20 i 2020-21. 
 
Per resolució del president de data 24 de novembre de 2020 es va concedir 
3.200,00 euros a Can Quintana Museu de la Mediterrania, amb un saldo actual 
de 1.550,30 euros. L’ import a pagar pel tercer trimestre del curs 2020/21 és de 
4.543,20 euros, i es va concedir 2.992,90 euros de subvenció amb càrrec a 
l’exercici 2021 
 
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 Can Quintana Museu de la Mediterrania, amb NIF Q1700569E, Exp. 
2019/4449, per la activitats Del Mar als Cims tot autoritzant i disposant la despesa per 
import total de 1.550,30 euros, amb càrrec el pressupost de 2022 a l’aplicació 
pressupostària 500/1700/46280. 
 
SEGON. Notificar a Can Quintana Museu de la Mediterrania.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
28.  Aprovar subvenció i conveni servei prevenció incendis forestals 2022- 

Federació ADF Gavarres - Medi Ambient 
 
Els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais inclosos al 
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels seus valors 
naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la Generalitat de 
Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. D’altra banda, 
aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als seus òrgans 
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gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva protecció a 
plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants i la 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, en la 
gestió dels mateixos. 
 
La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi 
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i 
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la protecció 
del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les comarques de 
Girona. 
 
La Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i interessos 
en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades al 
llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla de l'Estany, on 
s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres, i el 
Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els òrgans gestors 
dels espais naturals.  
 
Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 28 de juny de 2022. 
 
D'acord amb els antecedents, el diputat delegat de medi ambient proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb la Federació 
d’ADF de Les Gavarres, del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
FEDERACIÓ D'ADF DE LES GAVARRES PER A L’OPERATIU D’ESTIU DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE 
L'ARDENYA-CADIRETES, LES GAVARRES I EL MONTGRÍ DURANT LA 
CAMPANYA 2022. Exp. 2022/6226 
 

 
CN/2710 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ** de **** de 2022. 
 
Federació d'ADF de Les Gavarres, amb NIF G17956202, representada pel seu 
president, el Sr. Melcior Soler i Sala. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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Que els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais 
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels 
seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la 
Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. 
D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als seus 
òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva 
protecció a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants i 
la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, en 
la gestió dels mateixos. 
 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, 
i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
 
Que la Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans 
interessos en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF 
associades al llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla 
de l'Estany, on s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les 
Gavarres, i el Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els 
òrgans gestors dels espais naturals.  
 
Que ambdues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni de col·laboració entre la Federació 
d'ADF de les Gavarres (en endavant la Federació) i la Diputació de Girona, és la 
participació econòmica d’aquesta darrera en el finançament d'un operatiu d’estiu de 
prevenció d’incendis forestals als Massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el 
Montgrí. 
 
L’operatiu d’estiu tindrà les funcions i característiques que es descriuen a continuació: 
 

34. L’operatiu d’estiu de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta set (77) 
dies, corresponents al període comprès entre el 16 de juny i el 31 d’agost 
(ambdós inclosos). Aquest consistirà en un sistema itinerant de detecció i 
informació, i excepcionalment de primera intervenció en petits focs. L’activitat 
de vigilància serà duta a terme de 12 a 19 hores. L’activitat es durà a terme en 
vehicles 4x4 equipats per a primera intervenció en connats de foc. Les funcions 
seran realitzades per quatre vehicles, dos a Gavarres, un a Ardenya i un a 
Montgrí, més un vehicle addicional de coordinació i suport. De les onze 
persones contractades per a l’operatiu n'hi haurà vuit en actiu, dos patrullant en 
cada un dels vehicles.  

 
L'import del conveni serà destinat, per tant, a la contractació d’11 persones 
amb funcions de vigilància per a la prevenció d’incendis, per un període de 
setanta-set dies, així com les despeses de gestió i coordinació, l'assegurança i 
la prevenció dels riscos laborals, els EPIs i la despesa de combustible dels 
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vehicles. Aquest operatiu serà organitzat i dirigit per la Federació en 
coordinació amb la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels espais 
naturals, els ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de la 
Generalitat de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers.  

 
L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de la Federació, i no hi haurà en cap 
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest 
efecte la Federació contractarà personal en funció de les proves de selecció definides 
per ella mateixa, en bases que comunicarà al Servei de Medi Ambient de la Diputació i 
farà públiques. El personal haurà de ser coneixedor de l'espai natural on realitzarà les 
seves funcions, amb experiència en la prevenció d'incendis forestals, i coneixement de 
les funcions dels cossos implicats en la lluita contra els incendis forestals. 
 
Funcionament de l’operatiu: 
 

Període Personal en servei  Nombre de dies Zones Hores a la  
setmana 

horari 

16 i 17 de juny 
(formació) 

11 2 Ardenya, 
Gavarres, 
Montgrí 
  

14 h 9 a 14 h 

18 de juny – 31 
d’agost* 

8 
 

75 Ardenya, 
Gavarres, 
Montgrí 
  

49 h 12 a 19 h 

*Ambdós inclosos 
 
La Federació establirà un calendari dels torns de l’operatiu, les dates i horaris de 
treball de cadascuna de les persones de camp d’acord amb el Servei de Prevenció 
d’Incendis Forestals, els bombers i els agents rurals. 
 
Les tasques de l’operatiu consistiran en la realització de rutes predeterminades en 
l'espai natural corresponent. Les rutes es realitzaran vehicles 4x4 equipats amb un 
equip de transmissions, un conjunt d’extinció amb una motobomba per a primera 
intervenció, material per a primera intervenció en l’extinció de connats d’incendi i altres 
eines per a l’actuació en l’entorn forestal. La tasca del personal de camp consistirà en 
la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc d'incendi i també altres 
incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants del risc d'incendi de 
l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de les tasques del 
personal de camp, de forma excepcional i sempre sota les instruccions del cos de 
bombers, la primera intervenció en cas de petits focs; en aquests casos, en el moment 
en que els bombers prenguin el control, les persones de l’operatiu es posaran a la 
seva disposició, ja sigui per seguir col·laborant en la zona, ja sigui per desplaçar-se a 
altres zones, segons siguin les instruccions que rebin del cos de bombers. 
 
El personal de camp de l’operatiu restarà obligada a indicar l’inici i la fi de la seva 
activitat al coordinador mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
 
Zona d’actuació: Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, de les Gavarres i del Montgrí, 
segons instruccions de la Federació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai natural, 
el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els bombers. 
 
Durant el període de 16 de juny a 31 d’agost: 
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L’operatiu s’organitzarà de forma que cada dia hi haurà dos vehicles al Massís de les 
Gavarres i un en cada un dels altres espais, amb dues persones en cada vehicle, en 
horari de 12h a 19h.  
 
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors, que seran cedits per la 
Federació o les ADF federades. La Federació o ADF federades aportaran, a més dels 
quatre vehicles, l'equipació d'intervenció, infraestructura administrativa, sala de control, 
xarxa de videovigilància i xarxa de comunicacions i posicionament. 
 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de la Federació.  
 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal són la detecció i la informació. 
La possible primera intervenció d’aquests es limitarà en cas necessari a l’extinció de 
connats d’incendi quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal i 
sempre previ avís al cos de bombers i seguint les seves instruccions. La Federació 
redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a les quals el 
personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació i de la cobertura de la 
seva assegurança. Serà responsabilitat de la Federació que les activitats portades a 
terme per aquests es limitin a aquestes.  
 
SEGON. SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La diputació de Girona atorga 
una subvenció nominativa amb un import de NORANTA MIL EUROS (90.000,00 €) 
que serà destinada a finançar fins al 100% de les despeses directament relacionades 
amb el funcionament de l’operatiu d’estiu de prevenció d’incendis definit al pacte 
primer. 
 
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa.  
 
Es considerarà despesa elegible la que s’hagi meritat abans del termini de justificació, 
encara que no hagi estat efectivament pagada dins d’aquest termini. 
 
TERCER. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 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 preveu que es pugui constituir una comissió de seguiment integrada per 
dos representants de cadascuna de les parts signants. 
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de: 

a) resoldre en primera instància les possibles incidències en l’execució de les 
actuacions subvencionades i les eventuals diferències entre les parts respecte 
a les condicions d’execució de l’objecte d’aquest conveni. 

b) Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del 
conveni. 

c) Proposar les mesures correctores oportunes i, si escau, la revisió corresponent 
quan circumstàncies excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o els 
compromisos previstos. 

d) Acordar la proposta a les parts de possibles pròrrogues del present conveni, si 
és el cas. 

e) Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts d’aquest 
conveni. 

La Comissió és reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts. 
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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 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 fa constar que la quantitat expressada correspon al 100% de la despesa 
corresponent als següents conceptes (detallat en annex): 

- La contractació laboral, durant els mesos corresponents a la durada de 
l’operatiu, d’onze persones, inclosa la remuneració salarial, les quotes de la 
Seguretat Social, i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a 
càrrec de la Federació. 

- L'assegurança del conveni i de RC. 
- Les despeses de gestoria i coordinació. 
- Les despeses de combustible dels vehicles, segons càlcul aproximat equivalent 

a un total de 41.370 km, a un preu de 1,86 € el litre de gasoil i un consum mitjà 
de 12 l/100 km.  

- L'adquisició de vestuari i EPI adaptat a la normativa. 
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 el 16 de juny de 2022 i 
finalitza el 31 d’agost de 2022. 
 
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. Si bé es preveu el pagament del 100% de l’import de la 
despesa, aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres quan aquestes cobreixin 
conceptes no previstos en aquest conveni i que puguin formar part de l’operatiu descrit, 
o bé conceptes contemplats en aquest conveni que superin l’import previst. En 
qualsevol cas no hi podrà haver sobrefinançament. 
 
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari 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 15 d’octubre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la 
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 una 
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del 
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació de 
Girona. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor, 
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte onzè d’aquest 
conveni. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model 
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 

http://www.ddgi.cat/
http://www.ddgi.cat/
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f) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a les 
diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada tasca, 
signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa corresponents i un 
certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada. 
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes 
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el 
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents 
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les 
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al 
pacte cinquè, superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, requerirà el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o 
bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho 
fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que 
s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. Quan sigui el cas, 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. Aquesta circumstància ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i 
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en 
l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic 
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida. 
 
NOVÈ. PAGAMENT. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre 
l'import, en favor de la Federació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una 
vegada presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. Els 
lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
 
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, així com en tota 
la documentació que emeti, de caràcter tècnic o dels anteriorment esmentats, encara 
que l’activitat ja hagi estat realitzada. Els vehicles de l’operatiu exhibiran el logotip de 
la Diputació de Girona, com a entitat que el finança. 
 
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: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 

l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió 
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establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 

en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
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 l’import de 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 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. 
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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. 
 
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 prèvia 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 
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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. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 15 d’octubre de 2022. 
 
VINTÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa administrativa i 
es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 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, l’Ordenança general de subvencions de la diputació de Girona i la resta de 
normativa aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes en primera 
instància per mutu acord de les parts, en el si de la comissió de seguiment. Els 
conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són competència dels òrgans de 
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
VINT-I-UNÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son 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 altre causa prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en les 
dates que s’assenyalen.“ 
 

ANNEX I     

     

COST DEL DISPOSITIU DE PREVENCIÓ D'INCENDIS A ARDENYA-GAVARRES-MONTGRÍ 

     

     

     

Període de servei: 17 de juny –31 d'agost (77 dies)  

Horari:  12:00 - 19:00 (7 hores)  

     

     

     

COSTOS       Cost 

          

Vigilants       68.108,36 

Assegurances     1.125,48 

Coordinació i gestoria     6.443,03 

Vestuari i EPI     5.089,13 

Combustible     9.234,00 

TOTAL    90.000,00 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 90.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 500/1700/48108 del pressupost d’enguany. 
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TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a la Federació d'ADF de Les Gavarres. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
29.  Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 

concessió de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques 
agràries a la província de Girona 2022 - Medi Ambient 

 
El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la 
línia de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la 
província de Girona.  
 
La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la cooperació en el foment 
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, 
d’acord amb les competències de les demés Administracions Públiques en aquest 
àmbit. 
 
Per altra banda, la disposició addicional segona de la Llei 42/2007, de 13 de 
desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat estableix que les entitats locals, 
en l’àmbit de llurs competències i en el marc del que s’estableix en la legislació estatal 
i autonòmica, podran establir mesures normatives o administratives addicionals de 
conservació del patrimoni natural i la biodiversitat 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques 
agràries a la província de Girona, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 
de juny de 2022. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la 
província de Girona, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a 
la província de Girona 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a usuaris particulars i 
empreses, dins del programa de subvencions per al desenvolupament de bones 
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pràctiques agràries a la província de Girona, destinades al finançament d’actuacions, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió del 21 de juny de 2022. 
Els criteris de valoració són els que es defineixen a l’article 6 de les bases reguladores 
específiques. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 85.000 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació:  

Aplicació pressupostària Import anualitat 2022 

500/1700/47903 “CC - Conv. emp. privades contractes agraris serveis ecosist.” 25.000 € 

500/1700/48135 “CC - Ajuts a ent. no luc. contractes agraris serveis ecosist.” 60.000 € 

Total 85.000 € 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.  
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat de 
com a màxim 115.000 euros addicionals, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 15 de setembre de 2022. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació que disposa 
l’article 8 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds, que s’han de presentar telemàticament, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
 

35. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació segons el que s’estableix a 
les bases, amb un màxim de 4.550 € per sol·licitud i un mínim de 500 €, fins a exhaurir 
el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà un 35 % 
del pressupost elegible. 
 

36. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions dutes a terme a partir de l’1 de 
gener de 2022 i fins a la data de venciment del termini de justificació de les 
subvencions. 
Atesa la naturalesa de les accions subvencionades no es concediran pròrrogues de 
l’àmbit temporal d’aquestes. 
 

37. Termini per justificar les subvencions 
Els beneficiaris hauran de presentar una justificació de les despeses un cop dutes a 
terme les actuacions subvencionades. El termini per executar els treballs i justificar les 
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despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà el 30 de 
juny de 2023.  
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. 
Transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data 
en què s’adopti l’acord.  
 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot interposar un recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar del dia següent al de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà a la Seu electrònica de la Diputació de Girona  
(https://tauler.seu.cat) i al seu lloc web, i, d’acord amb el que estableix l’article 17.3 b 
de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en el que 
determina.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 85.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

Anualitat 2022  
500/1700/47903 

CC - Conv. emp. privades contractes agraris 
serveis ecosist 

 
25.000,00 

Anualitat 2022  
500/1700/48135 

CC - Ajuts a ent. no luc. contractes agraris serveis 
ecosist 

 
60.000,00 

Total € 85.000,00 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 

https://tauler.seu.cat/
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directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
Cinquè. Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’aprovació definitiva de les bases. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
30.  Aprovar conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 

Comarcal de la Selva per a l'establiment de les OTE - Medi Ambient 
 
La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldies per a l’energia i 
el Clima, promogut per la Comissió Europea per traslladar a les administracions locals 
el compromís d’acció pel clima en el marc de la política europea en matèria de canvi 
climàtic i els compromisos d’aquesta i els estats amb la reducció d’emissions d’efecte 
hivernacle. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar en la sessió de de 16 de juny 
de 2020, els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment d’oficines 
locals de transició energètica amb l’objectiu de coordinar l’acció de la Diputació amb la 
dels consells comarcals en l’assistència als ajuntaments en matèria d’energia 
sostenible i acció pel clima. 
 
El 14 de febrer de 2022 es va publicar la convocatòria de selecció de consells 
comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb 
participació de la Diputació de Girona. 
 
El Consell Comarcal de la Selva ha estat seleccionat per a l’establiment d’una oficina 
local de transició energètica. 
 
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
“Informe sobre la proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal de la Selva per a l’establiment de les oficines locals de 
transició energètica amb participació de la Diputació de Girona 
 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 
 

38. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
39. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de la Selva per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica 
amb participació de la Diputació de Girona. 
 
Atès que la Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldies per a 
l’energia i el Clima, promogut per la Comissió Europea per traslladar a les 
administracions locals el compromís d’acció pel clima en el marc de la política europea 
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en matèria de canvi climàtic i els compromisos d’aquesta i els estats amb la reducció 
d’emissions d’efecte hivernacle. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar en la sessió de 16 de 
juny de 2020, els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment 
d’oficines locals de transició energètica amb l’objectiu de coordinar l’acció de la 
Diputació amb la dels consells comarcals en l’assistència als ajuntaments en matèria 
d’energia sostenible i acció pel clima. 
 
Atès que el 14 de febrer de 2022 es va publicar la convocatòria de selecció de consells 
comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb 
participació de la Diputació de Girona. 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Selva ha estat seleccionat per a l’establiment d’una 
oficina local de transició energètica. 
 
Vista la proposta de resolució aprovació del text de l’acord marc.  
 
INFORME  
 
Les diputacions tenen competències, entre altres, d’assistència als municipis i de 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social, d’acord amb l’article 
36 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
La Diputació de Girona té entre els seus objectius els d'abordar l’emergència climàtica 
i la crisi de biodiversitat, mitjançant accions de mitigació i adaptació als efectes del 
canvi global. En aquest context d’emergència climàtica, la Diputació de Girona promou 
la posada en marxa d’oficines locals de transició energètica en col·laboració amb els 
consells comarcals. 
 
L'aprovació del conveni correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, 
d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 2019, modificada el 20 
d’agost de 2019. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a 
l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consell Comarcal de la Selva per a l’establiment de les oficines locals de transició 
energètica amb participació de la Diputació de Girona.” 
 
Per l’exposat, la diputada delegada proposa a la Junta de Govern que adopti el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per a 
l’establiment de les oficines de transició energètica amb participació de la Diputació de 
Girona, que presenta el següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER A L’ESTABLIMENT DE LES OFICINES 
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LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB PARTICIPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA 
 
EXP 2022/4830 
MM/NB 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas, 
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de l’acord de Junta 
de Govern de data xx de xx de 2022. 
Consell Comarcal de la Selva, representat pel seu president, Sr. Salvador Balliu 
Torroella, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Núria Moral Ferrés. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Consell Comarcal de la Selva ha estat seleccionat en la convocatòria de selecció de 
consells comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica 
amb participació de la Diputació de Girona publicada al BOP núm. 30 de data 14 de 
febrer de 2022. 
Les oficines tindran una durada de funcionament de tres anys com a prova pilot, al 
final de la qual, i en funció dels resultats assolits, la diputació decidirà si l’oficina s’ha 
de consolidar mitjançant els mecanismes adients, s’ha de reorganitzar o es dóna per 
finalitzada la col·laboració. 
 
Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents pactes: 
 
PACTES 
 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva per a 
l’establiment de l’oficina local de transició energètica. 
 
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona 
designarà un funcionari o funcionària per programa de la diputació amb categoria A2 
com a tècnic/a de transició energètica amb funció de coordinació de les accions en 
matèria d’energia entre consell comarcal i la diputació en el territori de la comarca, 
impuls de projectes en matèria d’energia i clima en l’àmbit dels sectors d’activitat 
generadors d’emissions, dinamització de l’execució dels Plans d'Acció per a l'Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC), sobretot en les accions que impliquin al sector privat. El 
tècnic de transició energètica tindrà el lloc de treball a la seu del consell comarcal, en 
l’espai que aquest habiliti, amb el personal del Consell que tingui encomanades les 
tasques derivades d’aquest conveni. 
 
TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal de la Selva 
assumeix els compromisos següents: 

a) Aportarà els mitjans que figuren com a mitjans del Consell Comarcal en 
la memòria presentada a la convocatòria i que s’adjunta com a annex al 
present conveni. 

b) Aportarà un espai de treball, amb ordinador i accés a internet per al/a la 
tècnic/a de transició energètica de la diputació. 

c) Facilitarà l’accés del/de la tècnic/a de transició energètica de la 
diputació a vehicles de la flota comarcal, d’acord amb la forma habitual de 
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reserva de vehicles que utilitzi el Consell, per tal que aquell/a pugui fer els 
desplaçaments per raó de feina en l’àmbit de la comarca. 

d) Facilitarà la coordinació del/de la tècnic/a de la diputació amb el 
personal del consell comarcal que tingui les tasques encomanades en matèria 
d’energia, i altres quan sigui el cas. 

e) Durà a terme les tasques descrites al Pla de treball com a tasques a fer 
per part del Consell Comarcal en la memòria presentada a la convocatòria, 
annexa al present conveni. 

f) Quantificarà els indicadors d’impacte que siguin resultat d’accions del 
Consell d’acord amb la metodologia indicada a la memòria presentada a la 
convocatòria, annexa al conveni. 

g) Elaborarà un informe anual de resultats amb la descripció de les 
tasques executades per part del Consell Comarcal, resum de l’assoliment dels 
objectius, quantificació de l’impacte i propostes de millora del Pla de treball en 
cas que es consideri oportú. 

QUART. PERÍODE D’EXECUCIÓ. El període d’execució del Pla de treball començarà 
l’1 de setembre de 2022 i finalitzarà al cap de tres anys, amb possibilitat de pròrroga 
d’acord amb el que estableix el pacte vuitè d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ. TERMINI I RÈGIM D’ELABORACIÓ DE LES MEMÒRIES ANUALS DE 
RESULTATS. El Consell Comarcal, en el termini que finalitza el 28 de febrer de cada 
any, ha d’enviar a la Diputació de Girona la documentació següent: 

a) Informe anual de resultats de l’execució del Pla de treball de l’any 
anterior, en suport digital editable. 

b) Documentació acreditativa que l’activitat s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona i els ajuntaments. 

Amb aquesta informació, el tècnic de transició energètica de la diputació elaborarà la 
memòria anual de resultats que inclourà el conjunt de resultats obtinguts en el marc 
del present conveni.  
 
SISÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El Consell Comarcal haurà de fer 
constar expressament la col·laboració de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions del pla de treball, encara que l’activitat ja hagi 
estat realitzada.  
Com a mínim, caldrà que el Consell Comarcal faci constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi. 
 
SETÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.  
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 crea una comissió de seguiment integrada pel 
diputat o diputada delegat/da en matèria de Medi Ambient, com a representant de la 
Diputació de Girona i Vicepresident primer i Conseller Comarcal delegat de l’Àrea de 
Convocatòries, projectes i energia, Sr. Pere Garriga Solà, com a representant del 
Consell Comarcal de la Selva.  
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de:  

a) Interpretar les diferents clàusules del present conveni. 
b) Avaluar l’assoliment dels objectius i compromisos d'aquest conveni. 
c) Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte 

seguiment del conveni. 
d) Proposar les modificacions del conveni que consideri necessàries per 

assegurar l’assoliment dels seus objectius i compromisos anuals. 
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e) Proposar la modificació de les clàusules del conveni o les mesures 
correctores oportunes i, si escau, la revisió corresponent quan circumstàncies 
excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o els compromisos 
previstos. 

f) Acordar la proposta de pròrrogues del present conveni. 
g) Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts 

d’aquest conveni. 
Els representants de les parts podran ser acompanyats pels tècnics o altre personal 
que considerin oportú. 
El tècnic de transició energètica assistirà a les reunions amb funció de secretari de la 
comissió, amb veu i sense vot. 
La Comissió és reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts i, al menys, un cop 
l’any. 
 
VUITÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. El conveni serà vigent des de l’1 de setembre de 
2022 per un període de tres anys i podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts 
mitjançant addenda. 
 
NOVÈ. NATURALESA DEL CONVENI. El 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 del conveni són competència dels 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
DESÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció del conveni:  
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts.  
L'acord de les dues parts. 
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. 
 
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest 
conveni.” 
 
SEGON. Aprovar la memòria per a l’establiment de l’oficina local de transició 
energètica de la Selva amb la participació de la Diputació, que forma part de 
l’expedient electrònic. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels 
documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR el text del conveni al DOGC. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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31.  Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de 

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

 
L’Ajuntament de Porqueres 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 Porqueres necessiten treballs de reparació o 
renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la 
seva magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament 
superficial. 
La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, 
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, 
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva 
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa. 
 
El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les 
dades necessàries. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, 5 de juliol de 2022, ha emès 
informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Porqueres 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 Porqueres 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 Porqueres, representat pel seu alcalde president, Francesc Castañer i 
Campolier, assistit per la secretària de la corporació, M. Carme Solís i Ferrer, en virtut 
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 
2022. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1r.  Diversos camins del municipi de Porqueres necessiten treballs de reparació o 

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

2n.  La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, 
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel 
que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de 
la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa. 
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3r.  Els treballs a realitzar en aquests camins s’han avaluat principalment en les 
unitats següents: 

40. Doble tractament superficial: 
h) Aparcament de l’escola el Frigolet: 2.689 m2 
i) Camí de Merlant, tram 1: 990 m2 
j) Camí de Merlant, tram 2: 1.605 m2 

4t.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de 
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 11.571,96 euros.  

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents 
 
PACTES 
 
1r.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Porqueres 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 Porqueres: 
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a prop de les obres per descarregar 

les graves. 
a) A l’aparcament cal rassantejar, donar pendents per afavorir el desguàs i 

compactar la superfície. 
b) Al camí de Merlant: 

a) Tall de trànsit del camí mentre es faci l’actuació. 
b) Poda d’arbres que permeti el pas del camí més el bolquet a 6 metres 

d’alçada. 
c) Eliminació de la mota d’herba del centre de la calçada. 
d) Sanejament de flonjalls i restitució amb material no plàstic. 
e) Aportació d’una capa de tot-ú artificial de 20 cm, regada i compactada, com 

a mínim, al 98 % del que determina l’assaig próctor modificat. 
f) Restitució de cunetes i drenatges. 
g) Escombrada de l’àrid sobrant al cap de tres dies de l’execució del 

tractament superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als quinze 
dies. 

2n.  Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel 
que fa als amidaments com als preus per metre quadrat. Acabats els treballs, es 
regularitzarà l’aportació de l’Ajuntament, un cop coneguts exactament els 
materials utilitzats a les obres. 

3r.  Un cop acabades les obres la Diputació efectuarà la liquidació corresponent i la 
notificarà a l’Ajuntament que haurà de dipositar a la Tresoreria de la Diputació de 
Girona l’import resultant de la liquidació en el termini de dos mesos a comptar 
des de la data de la notificació. 
Una vegada acabat aquest termini aquest import s’haurà d’abonar en els terminis 
establerts per l’article 62 de la Llei general tributària, seguint la via de 
constrenyiment en cas d’impagament en aquell període voluntari. 
No obstant això, si es reuneixen els requisits legals, l’import degut podrà ser 
compensat amb crèdits reconeguts per la Diputació de Girona a favor de 
l’Ajuntament. 

4t.  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. 
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5è.  La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el 
pacte 1r i no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

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

reclamació presentada per Rosario Morales Mena, en representació de 
l'entitat Segurcaixa Adeslas, SA - Xarxa Viària 

 
Per resolució de la Presidència de 30 de març de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/1882, derivat de la reclamació presentada per 
Rosario Morales Mena, en representació de l’entitat Segurcaixa Adeslas, SA, i es va 
designar la instructora i el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 6 de juliol 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 Segurcaixa Adeslas, S.A de Seguros y Reaseguros.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/1882 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de l’entitat Segurcaixa Adeslas, S.A de Seguros y 
Reaseguros, S.A., representada per la Sra. Rosario Morales Mena, que sol·licita una 
indemnització econòmica de 4.168,14 euros, pels danys materials soferts el dia 
17/11/20, com a conseqüència de la topada del vehicle amb matrícula **** amb un porc 
senglar que va irrompre a la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya.  
  
2. Mitjançant decret de data 30 de març de 2021 es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 29 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. 
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4. Per provisió de data 31 de gener de 2022 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 2 de desembre de 2021, traslladar-lo als 
interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies per 
formular al·legacions. 
 
5. Únicament ha presentat al·legacions la companyia asseguradora de la Diputació de 
Girona, en data 16 de febrer de 2022, interessant que la Diputació no assumeixi la 
responsabilitat en aquest expedient.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama que se la indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula **** el dia 17 de novembre de 
2020 a la carretera GIV-6701 amb un porc senglar. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts per la 
llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb acreditar 
que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un 
ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i 
que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici 
patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació 
a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet 
que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a 
causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta comunicat 
d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra (núm. 
002888/20/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula **** circulant per la 
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carretera GIV-6701, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 17 de novembre de 
2020, al voltant de les 8 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 10,2. 
 
Pel que fa als danys al·legats al cotxe, s’acredita la titularitat del vehicle amb el permís 
de circulació a nom del Sr. ABC. Però no s’ha aportat pòlissa d’assegurances que 
justifiqui a l’entitat reclamant poder exercir l’acció prevista a l’article 43 de la Llei de 
Contracte d’Assegurança. Així mateix, s’aporta informe de valoració de danys i factura 
però no se n’acredita el seu pagament per la qual cosa no és possible considerar 
l’efectivitat del dany, ni el pagament de l’IVA.  
 
Segons el reclamant la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via va ser el que va 
desencadenar l’accident. Vist l’atestat dels Mossos d’Esquadra i el contingut de 
l’informe del servei afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, 
directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària, es constata que el 
gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i 
una vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, havent-se instal·lat senyalització vertical específica de perill per creuament 
d’animals salvatges (P-24) els anys 2016 a 2018 en els trams: 1+060 a 6+000; 5+990 
a 9+060 i 9+260 a 12+150, amb panell complementari S-810 indicatiu de la longitud 
del tram de perill, en ambdós sentits de la marxa. I per tant en el tram on es va produir 
l’accident (km 10,2). 
 
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal adequar la 
conducció a l’estat de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin 
suscitar de manera que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es 
pugui presentar, en compliment de l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a motor i seguretat vial.  
 
3. En tercer lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
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 
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del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
degudament senyalitzat.  
 
4. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per 
bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
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 
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el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
 
Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
al no ser exigible una vigilància a l’Administració superior a la corresponent a un 
estàndard de prevenció” d’acord amb la normativa aplicable. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per 
l’advocada Rosario Morales Mena, en representació de l’entitat Segurcaixa Adeslas, 
SA, relativa als danys soferts en l’accident de circulació a la carretera GIV-6701, 
mentre circulava amb el vehicle amb matrícula ****, en data 17 de novembre de 2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
33.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial. derivat de la 

reclamació presentada per l'advocada Yolanda Vila Morales en 
representació de l'entitat Allianz Seguros y Reaseguros, S.A. - Xarxa Viària 

 
Per resolució de la Presidència de 9 d’abril de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/4007, derivat de la reclamació presentada per 
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l’advocada Yolanda Vila Morales, en representació de l’entitat Allianz Seguros y 
Reaseguros, S.A., i es va designar l’instructor i el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 6 de juliol 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 Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/4007 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de l’entitat Allianz Seguros y Reaseguros, S.A., 
representada per l’advocada Yolanda Vila Morales, que sol·licita una indemnització 
econòmica de 1.659,73 euros, pels danys materials soferts el dia 20/01/21, com a 
conseqüència de la topada del vehicle amb matrícula **** amb una guilla que va 
irrompre a la carretera GIV-6322, de l’Escala a Albons.  
  
2. Mitjançant decret de data 9 d’abril de 2021 es va admetre a tràmit la reclamació, es 
va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 18 de maig de 2021 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 31 de gener de 2022 s’incorpora a l’expedient l’informe del 
servei afectat, lliurat en data 2 de desembre de 2021, traslladar-lo als interessats,  
posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies per formular 
al·legacions. 
 
5. Presenta al·legacions la companyia asseguradora de la Diputació de Girona, 
interessant la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial.  
 
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 20 de gener de 2021, 
a la carretera GIV-6322 amb una guilla. 
 
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 
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els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb acreditar 
que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un 
ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i 
que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici 
patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació 
a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet 
que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a 
causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta comunicat 
d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra (núm. 
000143/21/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula **** circulant per la 
carretera GIV-6322, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 20 de gener de 2021, al 
voltant de les 20 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 2. 
 
La reclamant no acredita la titularitat del vehicle ni aporta pòlissa d’assegurances que 
justifiqui l’acció de l’article 43 de la Llei de Contracte d’Assegurança, per la qual cosa 
concorreria una manca de legitimació activa.  
 
Respecte els danys, s’aporta informe de valoració, però no la factura; i consta ordre de 
transferència al que seria un taller mecànic. Amb la documentació aportada no es 
considera acreditada l’efectivitat del dany. 
  
Segons Allianz la irrupció sobtada d’un animal a la via va ser el que va desencadenar 
l’accident. Vist l’atestat dels Mossos d’Esquadra i el contingut de l’informe del servei 
afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, directa i eficaç, entre 
el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del servei de Xarxa Viària, es constata que el 
gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i 
una vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, havent-se instal·lat l’any 2019 senyalització vertical específica de perill per 
creuament d’animals salvatges (P-24) en el tram en el que s’havia constatat presència 
significativa d’animals morts o bé accidents; i concretament en el tram 1+000 a 3+230, 
amb panell complementari S-810 indicatiu de la longitud del tram de perill, en ambdós 
sentits de la marxa. Sense que l’estudi dels anys posteriors requerís cap modificació 
de la longitud del tram senyalitzat. Per tant, veiem com el punt kilomètric (2) on va 
ocórrer la topada estava senyalitzat. 
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Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal adequar la 
conducció a l’estat de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin 
suscitar de manera que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es 
pugui presentar, en compliment de l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 
3. En tercer lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 
del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
degudament senyalitzat.  
 
4. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per 
bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
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“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea privada 
de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i que existia 
el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per aquest motiu el 
conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals salvatges en qualsevol 
moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la proximitat del bosc, el que 
obligava a que conduís de manera que pogués evitar la col·lisió amb algun exemplar 
que irrompés en la calçada.” 
 
I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 8/2019, de 10 de gener 
de 2019: “(...) La senyalització només es necessària quan es tracti de zona amb pas 
freqüent d’animals. I s’entén com a trams de concentració d’accidents amb ungulats 
aquells trams de carretera que tinguin una taxa superior a 3 accidents per kilòmetre en 
el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
 
Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
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. 
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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 
l’advocada Yolanda Vila Morales, en representació de l’entitat Allianz Seguros y 
Reaseguros, S.A., relativa als danys soferts en l’accident de circulació a la carretera 
GIV-6322, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula ****, en data 20 de gener de 
2021. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
34.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la 

reclamació presentada per Eva Maria Garcia Fernàndez en representació 
de Zurich Insurance, PLC - Xarxa Viària 

 
Per resolució de la Presidència de 18 de març de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/3060, derivat de la reclamació presentada per la 
procuradora Eva Maria Garcia Fernàndez, en representació de l’entitat Zurich 
Insurance PLC, i es va designar l’instructor i el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 06 de juliol 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 Zurich Insurance PLC.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/3060 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de l’entitat Zurich Insurance PLC, representats per la 
Procuradora Eva Maria Garcia Fernàndez, que sol·licita una indemnització econòmica 
de 2.999,74 euros, pels danys materials soferts el dia 12/03/20, com a conseqüència 
de la topada del vehicle amb matrícula 7607JMD amb un porc senglar que va irrompre 
a la carretera GIV-6026, de l’N-II a Sant Climent Sescebes, per Masarac.   
  
2. Mitjançant decret de data 18 de març 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 instructora i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
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3. Per provisió de data 18 de maig de 2021 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 31 de gener de 2022 es resol respecte la prova proposada, es 
disposa incorporar a l’expedient l’informe del servei afectat, lliurat en data 2 de 
desembre de 2021, traslladar-lo als interessats i posar de manifest l’expedient instruït i 
concedir un termini de deu dies per formular al·legacions. 
 
5. Presenten al·legacions la reclamant i la companyia asseguradora de la Diputació de 
Girona, interessant l’estimació i la desestimació, respectivament, de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial.  
 
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 12 de març de 2020, 
al punt kilomètric 1,9 de la carretera GIV-6026 amb un porc senglar. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts per la 
llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb acreditar 
que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un 
ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i 
que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici 
patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació 
a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet 
que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a 
causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
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En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta comunicat 
d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra (núm. 
00823/20/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula **** circulant per la 
carretera GIV-6026, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 12 de març de 2020, al 
voltant de les 20 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 1,9. 
 
Pel que fa als danys al·legats al cotxe, s’acredita la titularitat del vehicle amb l’informe 
de la Direcció General de Trànsit,  del Sr. ABC que alhora és el titular de la pòlissa 
d’assegurança del vehicle, que també s’aporta. I així mateix, s’aporta informe de 
valoració de danys, factura i justificant de pagament, que acrediten l’efectivitat del 
dany. 
 
Segons la reclamant la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via va ser el que va 
desencadenar l’accident. Vist l’atestat dels Mossos d’Esquadra i el contingut de 
l’informe del servei afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, 
directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària, es constata que el 
gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i 
una vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, havent-se instal·lat l’any 2018 senyalització vertical específica de perill per 
creuament d’animals salvatges (P-24) en el tram en el que s’havia constatat presència 
significativa d’animals morts o bé accidents per aquest motiu en el tram 0+780 a 5+700, 
amb panell complementari S-810 indicatiu de la longitud del tram de perill, en ambdós 
sentits de la marxa. Sense que l’estudi dels anys posteriors requerís cap modificació 
de la longitud del tram senyalitzat. Constatem, doncs, que el tram on es va produir 
l’accident (PK 1,9) estava senyalitzat amb P-24. 
 
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  
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal adequar la 
conducció a l’estat de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin 
suscitar de manera que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es 
pugui presentar, en compliment de l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a motor i seguretat vial. entra dins l'esfera de responsabilitat del 
propi conductor. 
 
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 
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la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 
del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
degudament senyalitzat.  
 
4. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per 
bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
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.” 
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I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 8/2019, de 10 de gener 
de 2019: “(...) La senyalització només es necessària quan es tracti de zona amb pas 
freqüent d’animals. I s’entén com a trams de concentració d’accidents amb ungulats 
aquells trams de carretera que tinguin una taxa superior a 3 accidents per kilòmetre en 
el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
 
Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
al no ser exigible una vigilància a l’Administració superior a la corresponent a un 
estàndard de prevenció” d’acord amb la normativa aplicable. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la 
procuradora Eva Maria Garcia Fernàndez, en representació de l’entitat Zurich 
Insurance PLC, relativa als danys soferts en l’accident de circulació a la carretera 
GIV-6026, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula ****, en data 12 de març de 
2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 



 

 

 

 

120 

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

 

35. Aprovació conveni d'obres de tractament superficial asfàltic camí 
Ramades i Canapost a Castell d'Empordà amb l'Ajuntament de Forallac - 
Xarxa Viària 

 
L’Ajuntament de Forallac ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a 
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic als camins de Ramades i de 
Canapost a Castell d’Empordà. 
 
Els camins de Ramades i de Canapost a Castell d’Empordà del municipi de Forallac 
necessiten treballs de reparació o renovació del seu acabat superficial, tasques que 
són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la inexistència 
d’empreses especialitzades en tractament superficial. 
 
La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, 
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, 
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva 
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa. 
 
El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les 
dades necessàries. 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 11 de juliol de 2022, 
ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament de Forallac per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic 
als camins de Ramades i de Canapost a Castell d’Empordà. 
 
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 Forallac per a l’execució d’obres de tractament superficial 
asfàltic als camins de Ramades i de Canapost a Castell 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 Foixà, representat pel seu alcalde president, Josep Sala i Leal, assistit 
per la secretària de la corporació, Àngela Sáez i Torres, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern Local de 28 de juny de 2022. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1.  Els camins de Ramades i de Canapost a Castell d’Empordà del municipi de 

Forallac 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 carrers s’han avaluat principalment en les unitats 
següents: 

41. Doble tractament superficial acabat en negre: 

c) Camí Ramades: 2.025 m2 
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42. Camí de Canapost a Castell d’Empordà: 3.000 m2 

4.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de 
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 11.004,75 euros.  

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

tractament superficial asfàltic als camins de Ramades i de Canapost a Castell 
d’Empordà 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 Forallac: 
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a prop l’obra per descarregar les 

graves. 
a) Poda d’arbres que permeti el pas del camió més bolquet a 6 metres d’alçada. 
b) Sanejament de flonjall i restitució amb material no plàstic. 
c) Anivellar la rasant de la plataforma i donar pendents transversals per afavorir 

el desguàs del camí. 
d) En el camí de Ramades: eliminació de la mota d’herba del centre de la 

calçada i formació de gual de formigó a l’entorn de la riera de Fonteta. 
e) Restitució de cunetes i drenatges. 
f) Aportació d’una capa de tot-ú artificial de 20 cm, regada i compactada, com a 

mínim al 98 % del que determina l’assaig Pròctor modificat. 
g) Escombrada de l’àrid sobrant al cap de tres 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 Forallac i a Intervenció d’aquesta 
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents. 
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Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
36. 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: 
 
 
 
36.1.  Resolució convocatòria de subvencions per a inversions en cementiris 

municipals 2022 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en 
cementiris, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 15 de 
març de 2022, publicades en aprovació definitiva al BOPG núm. 54 de 18 de març de 
2022.  
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, de 19 d’abril de 2022, 
publicada al BOPG núm. 78 de 25 d’abril de 2022, amb un import autoritzat màxim de 
573.000,00 € i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia amb 200.000 € 
addicionals que es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58 de l’RD 
887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS). 
 
Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies com és la d’atendre un major 
nombre de sol·licituds, s’ha incoat i aprovat definitivament l’expedient de transferència 
de crèdit DG2TC 9/2022, mitjançant el qual s’incrementa en 200.000,00 € el crèdit 
disponible de l’aplicació pressupostària de 2022/220/9420/76204 d’ajuts a ajuntaments 
per inversions en cementiris.  
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor de data 7 de juliol de 2022 i de la Comissió 
Avaluadora celebrada el 8 de juliol de 2022, en què es concreta el resultat de 
l’avaluació efectuada considerant el crèdit inicial i final de la convocatòria de 
subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2022. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el diputat delegat de suport a les entitats Locals, 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 200.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 220/9420/76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris, del 
pressupost de l’any 2022  
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SEGON. Ampliar la convocatòria de subvencions per a inversions en cementiris, 
anualitat 2022, en 200.000,00 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la 
despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. 
 
Any Aplicació pressupostària Crèdit inicial € Suplement de crèdit € Crèdit final € 
2022 220/9420/76204 337.514,00  200.000,00 537.514,00  
2023 220/9420/76204 235.486,00   235.486,00  
 TOTAL 573.000,00  200.000,00 773.000,00  
 
TERCER. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.  
 
QUART. Entendre per desistides les sol·licituds presentades pels ajuntaments que es 
relacionen tot seguit al no haver respost al requeriment d’esmena de sol·licitud amb el 
corresponent advertiment de desistiment: 
 

Ajuntament Exp. 
/2022 Actuació Pressupost Subvenció 

sol·licitada 
Motiu requeriment 
esmena sol·licitud 

Cantallops 7086 Obres de millora i 
construcció ossera 10.157,08 € 10.000,00 € - No aporta documentació 

tècnica de l’actuació 
Sant Aniol de 
Finestres 

7071 Adaptació de l’accés al 
cementiri de la Barroca per 
a minusvàlids 8.445,80 € 8.023,51 € 

- No acredita la durada de 
les concessions 
- No aporta documentació 
tècnica de l’actuació 

Serra de 
Daró 

6464 Reparacions del cementiri 

14.547,83 € 12.000,00 € 

- No acredita la durada de 
les concessions 
- No aporta documentació 
tècnica de l’actuació 

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

Ajuntament Exp. 
/2022 

Motiu desestimació 
 

Ordis 6993 No complir requisits per a ser beneficiaris d’acord amb la base reguladora 4a: 
tenen concedida una subvenció de la convocatòria de l’any 2021 per l’actuació 
“Reparació, arranjament i millores” (Exp. Núm. 2021/5585) pel mateix cementiri. 

Vallfogona de 
Ripollès 

7088 No complir requisits per a ser beneficiaris d’acord amb la base reguladora 4a: 
durada de les concessions dels drets funeraris del cementiri a perpetuïtat. 

 
SISÈ. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les subvencions pels 
conceptes, imports i anualitats que s’especifiquen:  
 

Ajuntament NIF Exp. 
2022/ Cens Concepte 

 Import a 
justificar 
(€)  

Subvenció 
2022 

Subvenció 
2023 

 
Subvenció 
total  

%  
finança-
ment  

Valora
ció 
tèc-nic
a total 

Armentera P170110
0H 7058 998 

Reforma i 
millora del 
cementiri 
municipal de 
l'Armentera 

47.338,71 € 42.604,84 €  42.604,84 € 90,00% 25 

Boadella i les 
Escaules 

P170320
0D 6622 271 

Reforma 
cementiri de 
Boadella 

40.850,41 € 36.765,36 €  36.765,36 € 90,00% 18 

Brunyola i 
Sant Martí 
Sapresa 

P170310
0F 7023 390 

Manteniment, 
reforma i 
millora de 
l'accessibilitat 
al cementiri 
de Sant Martí 
Sapresa 

40.708,86 € 36.637,97 €  36.637,97 € 90,00% 25 
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Castellfollit 
de la Roca 

P170510
0D 6888 939 

Arranjaments 
varis al 
cementiri 
municipal 
(PARCIAL) 

49.909,51 €  37.625,37 € 37.625,37 € 75,39% 10 

Cervià de Ter P170550
0E 7070 973 

Actuacions 
de millora del 
cementiri 
municipal 

48.333,64 € 43.000,00 €  43.000,00 € 88,96% 15 

Colera P170590
0G 7018 462 

Reforma 
cementiri 
municipal    

    
48.268,88 €  30.064,70 € 13.377,29 € 43.441,99 € 90,00% 15 

Espolla P170700
0D 7011 412 

Millora 
deficiències 
accessibilitat, 
reparació 
elements 
estructurals, 
ossera i 
reducció 
residus en el 
Cementiri 
municipal 

47.017,89 € 42.316,10 €  42.316,10 € 90,00% 16 

Fontcoberta P170760
0A 7022 1468 

Reparació i 
millora de 
l'accessibilitat 
del Cementiri 
Municipal de 
Fontcoberta 

31.857,79 € 28.672,01 €  28.672,01 € 90,00% 20 

Garrigàs P170810
0A 6966 464 

Actuacions 
de millora i 
seguretat al 
cementiri de 
Garrigàs 

40.539,64 €  36.485,67 € 36.485,67 € 90,00% 10 

Ger P170840
0E 7013 502 

Actuacions al 
cementiri de 
Ger 

56.220,39 € 50.000,00 €  50.000,00 € 88,94% 18 

Llers P171000
0I 6937 1252 

Obres de 
millora i 
reparació de 
cobertes en 
el cementiri 
municipal de 
Llers 

41.371,76 € 37.234,31 €  37.234,31 € 90,00% 20 

Palau de 
Santa Eulàlia 

P171260
0D 6926 111 

Millora del 
cementiri de 
Palau de 
Santa Eulàlia 

68.298,45 € 50.000,00 €  50.000,00 € 73,21% 29 

Parlavà P171340
0H 7107 413 

Millores 
Cementiri: 
rehabilitació 
coberta i 
estructura 
Capella, 
repàs teulada 
nínxols, 
millora 
drenatge 
recinte, 
ossera i 
portada 
aigua. 

55.685,67 €  50.000,00 € 50.000,00 € 89,79% 30 

Sant Joan de 
Mollet 

P171780
0E 7060 501 

Millora 
condicions 
d'accessibilita
t i 
deficiències 
dels elements 
estructurals 
al Cementiri 
Municipal de 
Sant Joan de 
Mollet 

52.277,28 € 47.049,55 €  47.049,55 € 90,00% 10 
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Sant Miquel 
de Fluvià 

P171840
0C 6948 755 

Inversió al 
Cementiri 
Municipal 

62.606,50 € 50.000,00 €  50.000,00 € 79,86% 16 

Siurana P170570
0A 7103 179 

Millora del 
cementiri de 
Siurana 
d'Empordà 

47.965,74 € 43.169,16 €  43.169,16 € 90,00% 17 

Vilamalla P172410
0A 7081 1154 

Reforma del 
cementiri 
municipal de 
Vilamalla 

285.773,74 
€  50.000,00 € 50.000,00 € 17,50% 24 

Vila-sacra P172450
0B 6959 761 

Millora de les 
instal·lacions 
del cementiri 
municipal 

53.330,75 €  47.997,67 € 47.997,67 € 90,00% 12 

Total    
 

 
537.514,00 
€ 

235.486,00 
€ 

773.000,00 
€   

          

La subvenció a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca és parcial (37.625,37 € dels 
47.049,55 € sol·licitats) al esgotar el crèdit final de la convocatòria al aplicar el 
repartiment d’acord amb la base reguladora cinquena. 
 
SETÈ. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 220/9420/76204 
del pressupost de la Diputació de Girona de 2022 per un import total de 537.514,00 € i 
disposar la despesa per un import total de 235.486,00 € amb càrrec a la mateixa 
aplicació pressupostària per a l’any 2023, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per a l’exercici 2023. 
 
VUITÈ. Aprovar la relació ordenada dels peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i 
complir els requisits per ser beneficiaris, no es podran estimar en excedir la quantia 
màxima del crèdit assignat a la convocatòria i de la seva ampliació, d’acord amb la 
base reguladora 9ena, es relacionaran a la proposta de resolució per si algun 
beneficiari renunciés a la subvenció abans del 31 de desembre de 2022, la Junta de 
Govern podria acordar concedir-los la subvenció d’acord amb l’ordre de puntuació 
obtingut, sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre 
almenys una de les sol·licituds: 
 

Ajuntament NIF Exp. 
2022/ Cens Concepte Import a 

justificar (€) Subvenció % 

Valor
ació 
tècni
ca 
total 

Castellfollit de 
la Roca P1705100D 6888 939 

Arranjaments 
varis al 
cementiri 
municipal 
(PARCIAL) 

49.909,51 €  7.293,18 € 14,61% 10 

Portbou P1714700J 6928 1095 

Arranjament 
de l'antiga 
zona 
d’autòpsies 

55.000,00 € 49.500,00 € 90,00% 10 

Corçà P1706200A 7098 1275 

Reforma del 
cementiri 
municipal de 
Corçà 

93.487,20 € 42.477,35 € 45,44% 10 

Sant Feliu de 
Pallerols P1717100J 6985 1456 

Obres de 
consolidació 
de la coberta i 
paret posterior 
dels nínxols 
de la zona 
oest del 
cementiri de 
Sant Feliu de 
Pallerols 

25.100,74 € 22.590,66 € 90,00% 10 
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Meranges P1710500H 6417 97 
Millores 
cementiri 
Meranges 

58.697,08 € 50.000,00 € 85,18% 9 

Sant Mori P1718500J 6941 157 
Rehabilitació 
Cementiri 21.443,51 € 19.299,15 € 90,00% 9 

Ogassa P1711900I 7101 240 

Actuacions de 
reparació i 
arranjament 
de la teulada i 
l'exterior dels 
nínxols del 
cementiri de 
Sant Martí de 
Surroca 

6.820,00 € 6.138,00 € 90,00% 8 

Pont de 
Molins P1714400G 7099 518 

Supressió de 
barreres 
arquitectòniqu
es en l'accés 
al cementiri 

64.985,44 € 50.000,00 € 76,94% 8 

Garriguella P1708300G 7097 909 

Adequació del 
cementiri 
d'altres 
sensibilitats i 
millora de 
l’accessibilitat 

7.358,01 € 6.622,21 € 90,00% 8 

Pera, La P1713800I 7019 448 

Obres de 
millora de les 
condicions 
d'accessibilitat 
i ús de les 
instal·lacions 
del cementiri 

8.481,82 € 7.633,64 € 90,00% 7 

Saus, 
Camallera i 
Llampaies 

P1719900A 7059 865 

Rehabilitació 
cementiri 
municipal de 
Camallera 

20.378,77 € 18.340,90 € 90,00% 7 

Camós P1703900I 6818 711 

Actuacions 
d'accessibilitat 
al cementiri de 
Camós 

19.902,08 € 17.911,87 € 90,00% 6 

Torroella de 
Fluvià P1721100D 6987 726 

Memòria 
valorada per a 
la millor del 
Cementiri 
Municipal 

26.092,50 € 23.483,25 € 90,00% 6 

Verges P1722500D 6925 1183 

Reforma del 
Cementiri 
Municipal de 
Verges 

31.296,22 € 28.166,59 € 90,00% 6 

Viladamat P1723100B 6535 471 

Adequació de 
l'actual capella 
del cementiri 
municipal 

14.978,59 € 13.450,00 € 89,79% 5 

Palau-sator P1712900H 6989 323 

Instal·lació 
d'enllumenat 
públic en el 
cementiri de 
Palau-sator 

11.324,57 € 10.192,11 € 90,00% 4 

Terrades P1720900H 6879 334 

Millora de les 
condicions 
d'accessibilitat 
al cementiri 
municipal de 
Terrades 

7.166,08 € 6.449,47 € 90,00% 3 

Vilanant P1724300G 6967 399 
Adequació 
d'espai per a 
ossera 

6.851,04 € 6.165,94 € 90,00% 3 

Sant Martí de 
Llémena P1718100I 7106 663 

Construcció 
de lavabo 
públic al 
cementiri de 
Llorà 

21.631,71 € 19.468,53 € 90,00% 3 
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Ultramort P1721600C 6901 226 

Reforma 
cementiri 
municipal 
d'Ultramort 

9.350,90 € 8.415,81 € 90,00% 0 

Viladrau P1723400F 7093 1102 

Obres de 
reparació i 
manteniment 
al cementiri de 
Viladrau 

25.683,80 € 23.115,42 € 90,00% 0 

 
NOVÈ. 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 generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació.  
 
DESÈ. 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 les 
actuacions d’acord amb el determinen les bases reguladores:  

1. Termini: El període d’execució s’iniciarà l’1 de gener de 2022 i finalitzarà un cop 
passats 12 mesos de la notificació de la resolució. 

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

ONZÈ. Notificar aquest acord juntament amb el detall de la valoració tècnica de les 
actuacions als beneficiaris de les subvencions, als peticionaris les sol·licituds dels 
quals, tot i complir les condicions per ser beneficiaris, no s’han estimat en excedir la 
quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria i als peticionaris als quals se’ls ha 
desestimat la sol·licitud.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
37. 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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