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Número:  1076
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 20 de setembre de 2022
Hora: 10:00
Lloc: saló de sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/8779

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer
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

Han excusat la seva absència

Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon

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
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Punt d'ordre del dia Expedient
1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la

sessió ordinària del dia 6 de setembre de 2022
2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les

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

Oficina de Difusió
3 Aprovació d'un conveni amb el Consell Comarcal

del Gironès per a l'organització d'un cicle de
conferències itinerants - Oficina de Difusió

2022/Z020400/8007

4 Aprovació del Conveni amb les Vies Verdes per a
l'exposició commemorativa del 20è aniversari -
Oficina de Difusió

2022/Z020400/8015

Habitatge
5 Acceptar les renúncies i aprovar les revocacions

de les subvencions per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les
polítiques d'habitatge, anualitat 2021 - Habitatge

2020/X020100/9030

6 Aprovació de la revocació definitiva de les
subvencions concedides per a inversions en
habitatges destinats a polítiques d'habitatge, any
2021 - Habitatge

2020/X020100/9032

Assistència i Cooperació als Municipis
7 Canvi destí diversos ajuntaments dins el Fons de

Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2021 -
Assistència i Cooperació als Municipis

2021/X020301/8078

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

2022/X020301/6404

Serveis Jurídics
9 Assabentat. Fermesa sentència núm. 186/22.

Recurs abreujat núm. 136/2022. Jutjat Contenciós
Administratiu (JCA) núm. 1 de Girona. Xarxa
Viària. - Serveis Jurídics 

2022/D040100/8261

Organització i RRHH Corporatiu
10 Autoritzar Josep Torrentallé Rocaspana l'exercici

d'una activitat privada compatible amb el càrrec de
sobreestant - Organització i RRHH Corporatiu

2022/G030104/7950

11 Autoritzar Marta Balcells Balcells l'exercici d'una
activitat privada compatible amb el càrrec de
sobreestant - Organització i RRHH Corporatiu

2022/G030104/8296
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Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
12 Aprovar la convocatòria per participar a la quarta

edició dels premis Projecta't, de mentoria per a
emprenedors de la demarcació de Girona -
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

2022/X020100/7569

Cooperació Cultural
13 Aprovació subvenció nominativa a Cerdanyafest

SL per al finançament del Summerfest Cerdanya -
Cooperació Cultural

2022/X020203/6992

Comunicació Cultural
14 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a

l'Associació d'Amics de Sant Aniol d'Aguja per a
l'edició de la publicació "La vall de Sant Aniol
d'Aguja i els seus territoris" - Comunicació Cultural

2022/X020201/4248

15 Acceptar formalment la renúncia de la subvenció
per a l'edició del llibre "La tria de mulats
d'Espinavell" - Comunicació Cultural

2022/X020201/5588

16 Acceptar formalment la renúncia de la subvenció
per a l'edició del llibre "La II República a Roses" -
Comunicació Cultural

2022/X020201/5506

17 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a
Germán Bartolomé Cerdà per a l'edició de la
publicació "Els arbres i les palmeres de Blanes" -
Comunicació Cultural

2022/X020201/5155

18 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a
Brau Edicions per l'edició de la publicació
"Paisatge amb poetes" - Comunicació Cultural

2022/X020201/3920

19 Aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora
del preu públic de les publicacions corporatives,
incorporant el preu dels exemplars de la col·lecció
Llamps i tintes - Comunicació Cultural

2022/A050200/8964

Monuments
20 Concedir una subvenció per a la restauració del

castell de Malavella - Monuments
2022/X020302/8155

21 Concedir una subvenció per a la restauració de
l'església de Sant Domènec de Puigcerdà -
Monuments

2022/X020302/7100

22 Concedir una subvenció per a la restauració del
mausoleu romà de la Torratxa - Monuments

2022/X020302/8248

23 Concedir una subvenció per a la restauració del
castell de Campelles – Monuments

2022/X020302/8309
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Servei d'Esports
24 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Maçanet

de la Selva a la subvenció pel subprograma A3 -
Servei d'Esports

2022/X020301/3120

25 Acceptar la renúncia de la Unió Esportiva Figueres
a la subvenció per l'activitat de Futbol adaptat.
Programa F - Servei d'Esports

2022/X020201/2818

Medi Ambient
26 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament d'Hostalric a

la subvenció de la campanya calderes biomassa
2021 - Medi Ambient

2021/X020301/2692

27 Minorar l'import de la subvenció per al
desenvolupament de bones pràctiques agràries
entorn massís de les Gavarres 2021 - Josep
Lloveras Ferrer - Medi Ambient

2021/X020201/7405

28 Minorar l'import de la subvenció per al
desenvolupament de bones pràctiques agràries
entorn massís de les Gavarres 2021 - Agriforestal
Lloveras SL - Medi Ambient

2021/X020201/7406

29 Minorar l'import de la subvenció per al
desenvolupament de bones pràctiques agràries
entorn massís de les Gavarres 2021 - IXTV SL -
Medi Ambient

2021/X020201/7504

30 Minorar l'import de la subvenció per al
desenvolupament de bones pràctiques agràries
entorn massís de les Gavarres 2021 - Can Maimí
SC - Medi Ambient

2021/X020201/7505

31 Minorar l'import de la subvenció per al
desenvolupament de bones pràctiques agràries
entorn massís de les Gavarres 2021 - Tania Turull
Piera - Medi Ambient

2021/X020201/7503

Xarxa Viària
32 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i

l'Ajuntament de Maià de Montcal per a l'execució
d'obres de tractament superficial asfàltic a
diversos carrers de la urbanització El Molí d'en
Llorenç - Xarxa Viària

2022/D030403/7895

33 Aprovació conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l'Ajuntament de la Vall d'en
Bas per a l'execució d'obres de tractament
superficial asfàltic al camí del Mallol a can Trona -
Xarxa Viària

2022/D030403/7918

34 Aprovació conveni amb l'Ajuntament de Cassà de
la Selva per a l'execució d'obres de tractament
superficial asfàltic al camí de Can Roser a Can

2022/D030403/6508
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Palahí - Xarxa Viària
35 Resolució d'expedient de responsabilitat

patrimonial, derivat de la reclamació presentada
per Helena Rosich Estragó, en representació de
GACM Seguros Generales, S.A. i de JMR - Xarxa
Viària

2021/D040600/7519

36 Proposicions urgents
37 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1.  Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 6
 de setembre de 2022

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió del dia 6 de setembre de
2022, lliurada prèviament als assistents.

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

3.  Aprovació d'un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per a
l'organització d'un cicle de conferències itinerants - 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 el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal del Gironès, per a l’organització d’un cicle de conferències itinerants, del
següent tenor literal:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER A L’ORGANITZACIÓ D’UN CICLE DE
CONFERÈNCIES ITINERANTS

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.
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De l’altra, l’Il·lm. Sr. Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del
Gironès, en nom i representació d'aquest, amb seu a Girona, c/ Riera del Mus, 1A,
(CP17003), CIF núm. P-6700003-D, en virtut de les facultats conferides per acord del
Ple de data 11 de juliol de 2019.

II. ANTECENDENTS I MOTIVACIÓ
Primer.-  Que la Diputació de Girona, a traves de la seva Oficina de Difusió, crea,
organitza i gestiona propostes d’activitats i projectes de l’àmbit cultural amb
organismes, ajuntaments i entitats i els 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 difusió de continguts culturals.
Segon.- Que el Consell Comarcal del Gironès gestiona les Bernardes, Espai de
Cultura Contemporània, de Salt, que té la missió de difondre i promoure la cultura
multidisciplinària contemporània, aprofundint en la reflexió i interpretació de la societat
actual mitjançant exposicions, debats, cicles de conferències i activitats literàries en el
marc de les comarques gironines.
Tercer.- A través de la direcció de les Bernardes, i la Diputació de Girona, a través de
l’Oficina de Difusió, de mutu acord, proposen la realització d’un cicle de conferències
relacionades amb l’àmbit de l’art i la seva incorporació a la programació d’activitats
itinerants pels municipis de les comarques gironines que la Diputació promou.
Quart.- Que ambdues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració per tal de
dur a terme l’esmentat cicle de conferències amb els següents:

PACTES

Primer.- Objecte
 L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de

Girona i el Consell Comarcal del Gironès per organitzar un cicle de
conferències itinerants que tractarà temes relacionats amb l’art i
posteriorment oferir-lo als ens locals de les comarques gironines.

Segon.- Finalitat
El cicle de conferències itinerants passarà a formar part del conjunt d’activitats i
projectes que la Diputació de Girona ofereix als ens locals durant un mínim d'un any
prorrogable, a comptar de la signatura del present conveni. A partir d’aquesta data
s'oferirà amb caràcter itinerant als municipis que hi estiguin interessats fins a un
màxim de cinc. La primera localitat on sempre es realitzarà el cicle anual acordat serà
a Salt, a Les Bernardes, Espai de Cultura Contemporània.
La Diputació portarà a terme directament els actes de reproducció, distribució i
comunicació pública de les conferències, per tal de poder efectuar la promoció,
informació i documentació del cicle, 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 difusió inclou l’edició de materials de divulgació i la posada a
disposició per mitjà de la xarxa Internet.
Per la seva banda, el Consell Comarcal podrà fer difusió i promoció de la primera de
les conferències de cada cicle, que tindrà lloc a les Bernardes, seguint el model i els
formats utilitzats per Diputació, a través dels seus canals de comunicació i difusió, ja
siguin en suport paper i/o digital per la xarxa Internet.
Tant el Consell Comarcal com la Diputació podran utilitzar el nom i imatge personal de
la persona o persones conferenciants per a les mateixes finalitats de difusió.
La gestió de les itineràncies del cicle de conferències anirà a càrrec de la Diputació de
Girona, a través de l'oficina de Difusió, assumint-ne la gestió, la difusió, l’organització i
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el calendari per un període d'un any a comptar des de la signatura del present
conveni, prorrogable.

Tercer.- Contraprestacions
Les Bernardes, Espai de Cultura Contemporània, es farà càrrec de
l’organització de la primera sessió del cicle de conferències itinerants,
que tindrà lloc al seu equipament. També assumirà les despeses
derivades de la versió online del material d’aquest cicle de conferències,
per tal que aquest centre el pugui posar a disposició dels usuaris de la
seva web https://www.bernardes.cat/, i, havent obtingut prèviament els
drets pertinents per a la seva publicació a les xarxes, en pugui fer l’ús
que consideri necessari.

En contrapartida, la Diputació, a través de l’oficina de Difusió, s’encarregarà de la
producció del cicle de conferències itinerant, així com del disseny de la marca que
l’identificarà i de tot el material gràfic necessari per a la seva difusió. També assumirà
la contractació de la persona o persones a qui s’encomanarà les conferències.  

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 les entitats fins el màxim establert legalment.

Cinquè.- Seguiment del conveni.
Les parts creen una comissió de seguiment paritària d’un membre per 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.

https://www.bernardes.cat/
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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.
I en prova de conformitat, les tres 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
assistents.

4.  Aprovació del Conveni amb les Vies Verdes per a l'exposició
commemorativa del 20è aniversari - Oficina de Difusió

Vist l’informe en relació al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el
Consorci de les Vies Verdes de Girona, per la conceptualització i la producció de
l’exposició commemorativa del 20è aniversari de les Vies Verdes, 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 el Consorci
de les Vies Verdes de Girona, per la conceptualització i la producció de l’exposició
commemorativa del 20è aniversari de les Vies Verdes, del següent tenor literal: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA PER LA CONCEPTUALITZACIÓ I
LA PRODUCCIÓ DE L’EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DEL 20è ANIVERSARI DE
LES VIES VERDES

Hi 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 de ----, 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, EL Sr. Eduard Llorà Cullet, president del Consorci de les Vies Verdes de
Girona, en representació del Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb seu a
Girona,  Ronda Sant Antoni Maria Claret, 28 A 1r (CP 17002),  CIF núm. P-1700047B

ANTECEDENTS 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 de facilitar als municipis gironins
una bona programació cultural.

Segon.- Que el Consorci de les Vies Verdes de Girona, està integrat per la Diputació
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de Girona i els municipis i consells comarcals assenyalats ens els seus estatuts,
gestiona totes les rutes de les vies verdes de Girona, la seva tasca principal és la de
realitzar el manteniment i millora de la infraestructura, la promoció del seu ús i
l’ampliació de la xarxa.

Tercer.- Que el Consorci de les Vies Verdes va ser creat el 2003 i per tant el proper
2023 es commemorà el 20è aniversari, i per aquest motiu vol produir una exposició
commemorativa.

Quart.- Que la Diputació de Girona corrobora el seu interès en aquesta iniciativa i
expressa la seva voluntat de participació en aquest esdeveniment, amb
l’assessorament i la col·laboració en la conceptualització de l’esmentada exposició.

Cinquè.- Que les dues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració per tal
de dur a terme l’esmentada exposició amb els següents

PACTES

Primer. Objecte
L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de
Girona i el Consorci de les Vies Verdes de Girona, per conceptualitzar
l’exposició commemorativa del 20è aniversari per definir-ne el format i el
contingut, i posteriorment, un cop produïda, oferir-la als ens locals de
les comarques gironines, durant un període de dos anys amb la
possibilitat de prorrogar-la, en funció de les demandes dels ajuntaments
o les entitats. 

Segon. Exposició i actuacions de les parts.
La mostra s’iniciarà durant la segona quinzena de setembre de 2023 dins la
programació dels actes de commemoració del vintè aniversari de les Vies Verdes i, un
cop finalitzada, l’exposició s'oferirà amb caràcter itinerant, durant el període de dos
anys, amb la possibilitat de prorrogar-la, en funció de les demandes dels ajuntaments
o les entitats. Un cop transcorregut aquest termini l’exposició s’entregarà a Vies
Verdes.
Així mateix, ambdues parts podran preparar i difondre una versió electrònica o virtual
de l’exposició per mitjà de la xarxa Internet, sense estar subjecte a límit temporal.

Tercer.- Contraprestacions
La Col·laboració de la Diputació de Girona, a través del departament de Difusió,
consistirà en:

a) L’assessorament i coordinació tècnica del projecte i de l’equip de professionals
que intervinguin en la realització de l’exposició així com el disseny de l’espai
expositiu.

b) La conceptualització i el disseny del contingut de l’exposició.
c) El comissariat de l’exposició, que inclou: la selecció i la designació del

comissari de l’exposició, a càrrec del tècnic d’exposicions de l’Oficina,
l’elaboració del guió expositiu i redacció dels textos de l’exposició i les
publicacions que es facin en relació a la mateixa.

d) El disseny gràfic expositiu i dels elements de difusió, senyalització i
comunicació.

e) La coordinació i el calendari de les itineràncies de l’exposició així com del
transport, muntatge i desmuntatge d’aquesta.
La Col·laboració del Consorci de les Vies Verdes de Girona consistirà en:
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f) Participar en totes les fases del procés creatiu de l’exposició.
g) Realitzar la recerca del material fotogràfic, informatiu i documental per

l’exposició i cedir-lo abans del mes d’abril de 2023 a la Diputació, perquè a
través de l’Oficina de Difusió es pugui dur a terme la conceptualització i
disseny de continguts així com la gestió de les itineràncies des del mes de
setembre de l’any 2023, en el marc dels actes de commemoració del 20è
aniversari de les Vies Verdes de Girona, i fins a la finalització del període d’un
any, amb la possibilitat de prorrogar-la, en funció de les demandes dels
ajuntaments o les entitats.

h) Per a aquesta finalitat El Consorci de les Vies Verdes, autoritza a la Diputació a
portar a terme els actes de reproducció, distribució i comunicació pública de
fotografies o altres elements que proporciona per fer possible l'exposició, per
tal de poder efectuar-ne la promoció, informació i documentació. Així mateix,
amb finalitats d’informar dels continguts de l’exposició, la Diputació i el
Consorci de les Vies Verdes podran adaptar reproduccions de les fotografies o
altres suports gràfics als formats propis dels diferents mitjans i suports, inclosa
la seva modificació o reproducció parcial..
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 si
n’hi hagués.

i) La producció de l’exposició i les despeses derivades.
j) La promoció i difusió de l’exposició a través dels seus canals.

Ambdues institucions constaran com a organitzadores de l’exposició en els crèdits, els
elements de difusió que s’editin a tal efecte, i el material publicitari i de comunicació,
tant de premsa com d’altres mitjans de comunicació, inclosos d’internet.
La utilització i aplicació que es faci dels logotips i de la resta de signes distintius
d’ambdues institucions haurà de ser aprovada prèviament per cadascuna d’elles i
s’ajustaran a les normatives d’aplicació gràfica respectives.

Quart.- Finançament
La producció de l’exposició i totes les despeses inherents d’aquesta aniran a càrrec
del Consorci de les Vies Verdes.
Les depeses del transport, muntatge i desmuntatge de l’exposició aniran a càrrec de la
Diputació de Girona, a través de la seva oficina de Difusió.
Les despeses derivades de la comunicació i la difusió de l’exposició i de les activitats
paral·leles que es duguin a terme mitjançant els canals de comunicació i promoció,
tant premsa escrita com digital, aniran a càrrec de la Diputació de Girona i del
Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Cinquè.- Responsabilitat
L’Oficina de Difusió es compromet a tenir cura de l’exposició i a dur a termes les
accions necessàries per tal de garantir el millor tractament dels elements expositius
que conformin la mostra.
La Diputació de Girona i el Consorci de les Vies Verdes assumeixen que l’exposició
pot tenir un deteriorament fruit del desgast que puguin ocasionar els trasllats,
muntatges i desmuntatges de la mateixa. No obstant, en cas que alguna peça es
malmeti, les entitats signants d’aquest conveni estudiaran com substituir-la.
La Diputació es compromet a retornar l’exposició al Consorci de les Vies Verdes un
cop hagin finalitzat totes les itineràncies, si aquest així ho sol·licita.

Sisè.- Seguiment del conveni.
Les parts creen una comissió de seguiment paritària d’un membre per cada entitat
signant que, en el seu cas, es reunirà amb l’objecte d’efectuar el seguiment, vigilància
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i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants.

Setè.- Règim de modificació del conveni.
Les eventuals actualitzacions i modificacions del conveni seran objecte d’una addenda
i requeriran l’acord unànime de les parts.

Vuitè.- Vigència del conveni.
Aquest conveni tindrà una vigència de dos anys a comptar des de la seva signatura.
Els signants podran acordar una pròrroga en funció de les demandes dels
ajuntaments o les entitats fins el màxim establert legalment.

Novè.- Jurisdicció.
El present conveni es regeix per allò previst en la Llei 40/2015, d ‘1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
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.

I en prova de conformitat, les dues parts 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
assistents.

5.  Acceptar les renúncies i aprovar les revocacions de les subvencions per
a  estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques
d'habitatge, anualitat 2021 – Habitatge

Per resolució del President de la Diputació de Girona núm. 2022/2537 de data 19 de
juliol de 2022 es va iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides a
diversos ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les
polítiques d’habitatge, anualitat 2021, per no haver justificat la totalitat de l’import de
les actuacions, en el termini que finalitzava el 30 de novembre de 2021 o
específicament en els terminis establerts en pròrrogues sol·licitades.

Beneficiari Exp/
2021 Concepte

I m p o r t
subvenció
concedida

I m p o r t
justificat

Subvenci
ó
reconegu
da

Import a
revocar

M o t i u
revocació

Ajuntament
de Calonge i
Sant Antoni

1955

Estudi de viabilitat
econòmica per la
programació i
creació d'habitatge
social i Redacció
del reglament
d'adjudicació

9.723,00 € 14.520,00 € 7.158,36 € 2.564,64 € Justif icació
insuficient

Ajuntament
de Cassà de
la Selva

1514
P r o j e c t e
d’intervenció en
matèria d’habitatge

10.000,00 € 13.379,04 € 6.975,83 € 3.024,17 €
R e n ú n c i a
p a r c i a l
22/06/2022
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Ajuntament
de Castelló
d’Empúries

1932
Creació d’una
borsa de lloguer
assequible

10.000,00 € 14.633,14 € 8.352,60 € 1.647,40 €
R e n ú n c i a
p a r c i a l
2/05/2022

Ajuntament
de Girona 2070

Estudi sobre l'estat
del parc d'habitatge
municipal

7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € No justificat

Ajuntament
de la Vall
d’en Bas

1960 M o b i l i t z a c i ó
d’habitatges buits 10.000,00 € 12.247,74 € 9.798,19 € 201,81 € Justif icació

insuficient

Ajuntament
de Maçanet
de la Selva

1906
P r o j e c t e
d’intervenció en
matèria d’habitatge

10.000,00 € 17.172,09 € 8.615,24 € 1.384,76 €
R e n ú n c i a
p a r c i a l
15/06/2022

Ajuntament
de Montagut
i Oix

1877 Estudi parc
d’habitatges buits 5.700,00 € 2.150,00 € 2.042,50 € 3.657,50 € Justif icació

insuficient

Ajuntament
d’Olot 1961 Pla local

d’habitatge 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € No justificat

Ajuntament
de Sant Julià
de Ramis

1901 Pla local
d’habitatge 10.000,00 € 5.586,00 € 4.468,80 € 5.531,20 €

R e n ú n c i a
p a r c i a l
7/02/2022

Ajuntament
de Torroella
de Montgrí

1962 Estudi d’habitatge
del municipi 10.000,00 € 14.520,00 € 9.735,66 € 264,34 €

R e n ú n c i a
p a r c i a l
27/01/2022

En data 28 de juliol de 2022 es va notificar als interessats la present resolució i se’ls
va concedir un termini de quinze dies per a presentar les al·legacions que consideres
oportunes. El tràmit d’audiència ha finalitzat el 19 d’agost de 2022 i no s’ha presentat
cap al·legació.

Els ajuntaments de Castelló d’Empúries, Cassà de la Selva, Maçanet de la Selva, Sant
Julià de Ramis i Torroella de Montgrí, van presentar escrit de renúncia parcial de la
part que no han pogut justificar.

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.

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 número 17 de les subvencions per estudis,
plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, 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. Acceptar les renúncies de les subvencions per estudis, plans, programes i
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, dels següents ajuntaments:

Municipi Exp. 2021/ Concepte Import a revocar Motiu revocació
Ajuntament de
Castelló d’Empúries 1932 Creació d’una borsa de

lloguer assequible 1.647,40 € Renúncia parcial
2/05/2022

Ajuntament de Cassà 1514 Projecte d’intervenció en 3.024,17 € Renúncia parcial
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de la Selva matèria d’habitatge 22/06/2022
Ajuntament de
Maçanet de la Selva 1906 Projecte d’intervenció en

matèria d’habitatge 1.384,76 € Renúncia parcial
15/06/2022

Ajuntament de Sant
Julià de Ramis 1901 Pla local d’habitatge 5.531,20 € Renúncia parcial

7/02/2022
Ajuntament de
Torroella de Montgrí 1962 Estudi d’habitatge del

municipi 264,34 € Renúncia parcial
27/01/2022

IMPORT TOTAL 11.851,87 €

SEGON. Revocar les subvencions concedides per estudis, plans, programes i
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2021, per incompliment de
l’obligació de justificar les despeses de les actuacions en els termes i terminis que
preveien les bases reguladores, pels imports que es detallen a continuació.

Beneficiari Exp/20
21 Concepte Import a

revocar
Tipus de
revocació Motiu revocació

Ajuntament
de Calonge i
Sant Antoni

1955

Estudi de viabilitat
econòmica per la
programació i creació
d'habitatge social i
Redacció del reglament
d'adjudicació

2.564,64 € Parcial J u s t i f i c a c i ó
insuficient

Ajuntament
de Girona 2070 Estudi sobre l'estat del

parc d'habitatge municipal 7.500,00 € Total No justificat

Ajuntament
de la Vall
d’en Bas

1960 Mobilització d’habitatges
buits 201,81 € Parcial J u s t i f i c a c i ó

insuficient

Ajuntament
de Montagut
i Oix

1877 Estudi parc d’habitatges
buits 3.657,50 € Parcial J u s t i f i c a c i ó

insuficient

Ajuntament
d’Olot 1961 Pla local d’habitatge 10.000,00 € Total No justificat

IMPORT TOTAL 23.923,95 €

TERCER. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions per
estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any
2021 dels ajuntaments següents:

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

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni 1955 220210014207 2.564,64 €
Ajuntament de Cassà de la Selva 1514 220210014209 3.024,17 €
Ajuntament de Castelló d’Empúries 1932 220210014210 1.647,40 €
Ajuntament de Girona 2070 220210014216 7.500,00 €
Ajuntament de la Vall d’en Bas 1960 220210014219 201,81 €
Ajuntament de Maçanet de la Selva 1906 220210014222 1.384,76 €
Ajuntament de Montagut i Oix 1877 220210014225 3.657,50 €
Ajuntament d’Olot 1961 220210014226 10.000,00 €
Ajuntament de Sant Julià de Ramis 1901 220210014234 5.531,20 €
Ajuntament de Torroella de Montgrí 1962 220210015687 264,34 €
Total 35.775,82 €

QUART. Notificar el present acord als ajuntaments Interessats.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.

6.  Aprovació de la revocació definitiva de les subvencions concedides per a
inversions en habitatges destinats a polítiques d'habitatge, any 2021 –
Habitatge

Per resolució del President de la Diputació de Girona núm. 2022/2538 de data 19 de
juliol de 2022 es va iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides a
diversos ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques d’habitatge,
anualitat 2021, per no haver justificat la totalitat de l’import de les actuacions, en el
termini que finalitzava el 15 de desembre de 2021 o específicament en els terminis
establerts en pròrrogues sol·licitades.

Beneficiari E x p
/2021 Concepte

I m p o r t
s u b v e n c i ó
concedida

I m p o r t
justificat

Subvenc ió
reconeguda

Import a
revocar

M o t i u
revocació

Ajuntament
de Caldes
d e
Malavella

1935 Condicionament
d’un habitatge 13.867,97 € 17.406,30 € 13.054,73 € 813,25 € Justif icació

insuficient

Iniciatives
Campllong
SAU

1922 Condicionament
de 4 habitatges 11.328,80 € 14.719,88 € 10.168,49 € 1.160,31 € Justif icació

insuficient

Ajuntament
de Girona 2072 Condicionament

de 5 habitatges 54.861,56 € 66.389,70 € 29.246,40 € 25.615,16 € Justif icació
insuficient

Ajuntament
de la
Cellera de
Ter

2058 Condicionament
de 3 habitatges 41.986,81 € 46.918,51 41.695,83 € 290,98 € Justif icació

insuficient

Ajuntament
d e
Llagostera

1963 Condicionament
de 1 habitatge 14.893,85 € 17.080,87 € 12.810,65 € 2.083,20 € Justif icació

insuficient

Ajuntament
de Lloret
de Mar

1964 Condicionament
de 4 habitatges 18.000,00 € 14.233,52 € 7.116,76 € 10.883,24 € Justif icació

insuficient

Ajuntament
d’Olot 1983 Condicionament

d’un habitatge 4.500,00 € 8.128,67 € 3.657,90 842,10 € Justif icació
insuficient

Ajuntament
d e
Puigcerdà

2087 Condicionament
d’un habitatge 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € No justificat

Ajuntament
de Tossa
de Mar

1934 Condicionament
d’un habitatge 15.000,00 € 42.192,40 € 10.991,12 € 4.008,88 € Justif icació

insuficient

Ajuntament
d e
Vilajuïga

2048 Condicionament
d’un habitatge 11.000,00 € 14.999,27 € 10.994,46 € 5,54 € Justif icació

insuficient

En data 28 de juliol de 2022 es va notificar als interessats la present resolució i se’ls
va concedir un termini de quinze dies per a presentar les al·legacions que consideres
oportunes. El tràmit d’audiència ha finalitzat el 19 d’agost de 2022 i no s’ha presentat
cap al·legació.

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 número 17 de les subvencions per
inversions en habitatges destinats a polítiques d’habitatge, la Junta de Govern de la
Diputació de Girona 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 definitivament les subvencions concedides per a inversions en
habitatges destinats a polítiques d’habitatge, any 2021, per incompliment de l’obligació
de justificar les despeses de les actuacions en els termes i terminis que preveien les
bases reguladores, pels imports que es detallen a continuació.

Beneficiari E x p
/2021 Concepte Import a revocar

Tipus de
revocació

M o t i u
revocació

Ajuntament de Caldes
de Malavella 1935 Condicionament

d’un habitatge 813,25 € Parcial J u s t i f i c a c i ó
insuficient

Iniciatives Campllong
SAU 1922 Condicionament

de 4 habitatges 1.160,31 € Parcial J u s t i f i c a c i ó
insuficient

Ajuntament de Girona 2072 Condicionament
de 5 habitatges 25.615,16 € Total J u s t i f i c a c i ó

insuficient

Ajuntament de la
Cellera de Ter 2058 Condicionament

de 3 habitatges 290,98 € Parcial J u s t i f i c a c i ó
insuficient

Ajuntament de
Llagostera 1963 Condicionament

de 1 habitatge 2.083,20 € Parcial J u s t i f i c a c i ó
insuficient

Ajuntament de Lloret
de Mar 1964 Condicionament

de 4 habitatges 10.883,24 € Parcial J u s t i f i c a c i ó
insuficient

Ajuntament d’Olot 1983 Condicionament
d’un habitatge 842,10 € Parcial J u s t i f i c a c i ó

insuficient

Ajuntament de
Puigcerdà 2087 Condicionament

d’un habitatge 15.000,00 € Total No justificat

Ajuntament de Tossa
de Mar 1934 Condicionament

d’un habitatge 4.008,88 € Parcial J u s t i f i c a c i ó
insuficient

Ajuntament de
Vilajuïga 2048 Condicionament

d’un habitatge 5,54 € Parcial J u s t i f i c a c i ó
insuficient

IMPORT TOTAL: 60.702,66 €

SEGON. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions
d’inversions en habitatges destinats a polítiques d’habitatge, any 2021 dels
ajuntaments següents:

Beneficiari Exp /2021 Número d’Operació Import subvenció a revocar
Ajuntament de Caldes de
Malavella 1935 220210016268 813,25 €
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Iniciatives Campllong SAU 1922 220210026472 1.160,31 €
Ajuntament de Girona 2072 220210016273 25.615,16 €
Ajuntament de la Cellera de Ter 2058 220210016274 290,98 €
Ajuntament de Llagostera 1963 220210016275 2.083,20 €
Ajuntament de Lloret de Mar 1964 220210016276 10.883,24 €
Ajuntament d’Olot 1983 220210019159 842,10 €
Ajuntament de Puigcerdà 2087 220210017419 15.000,00 €
Ajuntament de Tossa de Mar 1934 220210017424 4.008,88 €
Ajuntament de Vilajuïga 2048 220210017428 5,54 €
Total 60.702,66 €

TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments Interessat.

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

7. Canvi destí diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l'any 2021 - Assistència i Cooperació als Municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 4 de maig
de 2021 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2021.

Vista la petició presentada pels ajuntaments relacionats de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 per a
despeses en inversions reals i transferències de capital.

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 Jafre el canvi de destí sol·licitat en data
18/08/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/518 pel concepte i l’import que es
detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial € Subvenció Final €

Pista Skate 22.000,00 20.000,00 0

Substitució de pista
poliesportiva 32.305,79 0 20.000,00

TOTAL 20.000,00 20.000,00

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Juià el canvi de destí sol·licitat en data
10/08/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/520 pel concepte i l’import que es
detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial € Subvenció Final €
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Arranjament coberta
cementiri 27.891.96 14.000.00 0

Fibra fosca Fibra fosca 18.096,46 7.724,60 12.279,64

Obra parada de tren 3.500,00 3.000,00

Material i jocs pel parc
infantil 9.500,00 6.444,96

TOTAL 21.724,60 21.724,60

TERCER. Autoritzar a l’Ajuntament de Vila-sacra el canvi de destí sol·licitat en data
02/09/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/935 pel concepte i l’import que es
detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial € Subvenció Final €

Millora i adaptació edifici
antigues escoles

Millora i adaptació
edifici antigues escoles 72.809,89 27.706,65 16.000,00

Pacificació trànsit al
nucli urbà 33.819,50 11.706,65

TOTAL 27.706,65 27.706,65

QUART. Autoritzar a l’Ajuntament de Masarac el canvi de destí sol·licitat en data
06/09/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/536 pel concepte i l’import que es
detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial € Subvenció Final €

Pavimentació camí de
Morassac  32.902,93  32.000,00 32.000,00

Vorera del C. Font  2.000,00  1.605,60 0

Millora de l'envolupant
tèrmica del Centre
Social de Masarac

20.105,60 1.605,60

TOTAL  33.605,60  33.605,60

CINQUÈ. Obligació de difusió i publicitat.
k) 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

l) 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.

SISÈ. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que el
canvi de destí està condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de
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subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la normativa
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que
finalitza el dia 30 de setembre de 2022.

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

8.  Canvis destí 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 relacionats de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 per a
despeses en inversions reals i transferències de capital.

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

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Canet d’Adri el canvi de destí sol·licitat en data
03/08/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2022, obres d’inversió, expedient 2022/622 pel concepte i l’import que es
detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció Inicial
€ Subvenció Final €

Pavimentació tram
Carretera Vella

Pavimentació tram
Carretera Vella 34.727,00 25.000,00 34.727,00

Adequació Parc de les
Alzines: instal·lació jocs
infantils i enllumenat

34.000,00 18.773,30 0

Instal·lació enllumenat
públic tram Ctra. Vella 13.167,85 9.046,30

TOTAL 43.773,30 43.773,30

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Fontcoberta el canvi de destí sol·licitat en data
19/08/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2022, obres d’inversió, expedient 2022/988 pel concepte i l’import que es
detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial € Subvenció Final €

Pars infantils, adquisició
elements 20.000,00 2.000,00 0

Inversió en camins Inversió en camins 7.000,00 7.000,00 7.000,00
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Màquina per fregar el
Pavelló 5.295,48 0 2.000,00

TOTAL 9.000,00 9.000,00

TERCER. Autoritzar a l’Ajuntament de Borrassà el canvi de destí sol·licitat en data
30/08/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2022, obres d’inversió, expedient 2022/607 pel concepte i l’import que es
detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial € Subvenció Final €

Obres de millora
estructural Cal
Governador

Obres de millora
estructural Cal
Governador

20.584,50 20.584,50 20.584,50

Càmeres vigilància
entrades nuclis 18.150,00 18.150,00 0

Millora coberta i
obertures Ajuntament 18.150,00 0 18.150,00

TOTAL 38.734,50 38.734,50

QUART. Autoritzar a l’Ajuntament de La Vall de Bianya el canvi de destí sol·licitat en
data 05/09/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural 2022, obres d’inversió, expedient 2022/1807 pel concepte i
l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial € Subvenció Final €

Reforma i millora  gual
riera de Santa Llúcia al
seu pas pel Molí d'en
Solà

136.128,11 59.315,55 0

Obres millora espai de
contenidors de
l’Hostalnou de Bianya

18.584,68 18.500,00

Instal.lació plaques
solars al dispensari
mèdi de la Canya

15.948,74 15.700,0,

Instal.lació nous jocs
infantils a la urbanit.
Hostalnou

25.621,75 25.115,55

TOTAL 59.315,55 59.315,55

CINQUÈ. Obligació de difusió i publicitat.
m) 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

n) 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.

SISÈ. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que el
canvi de destí està condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la normativa
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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.

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

9.  Assabentat. Fermesa sentència núm. 186/22. Recurs abreujat núm.
136/2022. Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 1 de Girona. Xarxa  Viària.
- Serveis Jurídics

Proposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local. Assabentat de la fermesa de la sentència núm.
186/2022. Recurs abreujat núm. 136/2022. Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm.
1 de Girona (exp. Firmadoc núm. 2022/8261)

Vist l'informe emès per la Sra. M. Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de cinc d’agost de 2022, que diu:

“En data 29 de juliol de 2022 se'ns ha notificat la diligència d’ordenació  de 27 de juliol
de 2022, que declara la fermesa de la sentència núm. 186/2022 de 18 de juliol, que
desestima el recurs abreujat núm. 136/2022, interposat per Asier García González
contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de la Diputació, de la seva
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys que va patir la seva motocicleta,
amb matricula 9090CMS, mentre circulava el 6 de juliol de 2020 per la carretera
GI-551 de la Xarxa Viària de la Diputació, quan va patinar en una corba per la
existència de sorra al ferm.

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

El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que quedi
ASSABENTADA de la fermesa de la sentència núm. 186/2022 del Jutjat Contenciós
Administratiu (JCA) núm. 1 de Girona, que desestima el Recurs abreujat núm.
136/2022.

La Junta de Govern en queda assabentada.

10.  Autoritzar Josep Torrentallé Rocaspana l'exercici d'una activitat privada
compatible amb el càrrec de sobreestant - Organització i RRHH Corporatiu

Amb data 15 de juliol de 2022 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació la
sol·licitud per compatibilitzar l’exercici d’una activitat privada per part del Sr. Josep
Torrentallé Rocaspana, que ocupa a la Diputació de Girona el càrrec de sobreestant
amb caràcter temporal, amb adscripció al Servei de Xarxa Viària Local (núm. Reg.
E-2022-21770). En aquesta sol·licitud es demana poder realitzar una activitat privada
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per compte propi consistent en l’assessorament en auscultació topogràfica, amb una
dedicació de 5 hores setmanals, i domicili social a Castelldefels.

La Direcció Corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe favorable
relatiu a la sol·licitud del Sr. Josep Torrentallé Rocaspana per a l’exercici d’una
activitat privada compatible amb el càrrec de sobreestant de la Diputació de Girona.

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic,
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990,
de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació amb
l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment,
també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.

En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les
consideracions legals següents:

o) En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec
exercit a la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que
fixa la normativa és que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un
càrrec públic, sempre i quan es respectin les limitacions que s’exposen a
continuació:

En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic,
com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en
assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o
hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això
implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional privada als
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.
També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres òrgans rectors
d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament amb les
gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix
l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses
privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que
siguin participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix
exercir activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís,
ajuda financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es
poden autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes
dependents.
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En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari de
la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a jornada
ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot superar
la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a dir, que
el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts
a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la
presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona.
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat,
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès
general.
En el cas del senyor Josep Torrentallé Rocaspana, cal valorar si l’exercici d’aquesta
activitat privada d’assessor en auscultació topogràfica pot comprometre l’estricte
compliment del seu deure d’imparcialitat i independència a la Diputació de Girona. El
Sr. Torrentallé executa funcions de sobreestant al servei de Xarxa Viària Local, i
aquestes funcions tenen una relació parcial amb la topografia. Per evitar un conflicte
d’interessos o que pugui haver-hi prevalença del càrrec a la Diputació per a obtenir
contractes, es limita l’autorització de compatibilitat als encàrrecs que no tinguin cap
relació, directa o indirecta mitjançant subcontractació, amb treballs a la xarxa de vies
públiques que gestiona la Diputació de Girona.

a) 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.

b) 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, i amb el dictamen
favorablew de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica
i Cooperació Local es proposa que s’elevi a la Junta de Govern

PRIMER. Autoritzar el Sr. JOSEP TORRENTALLÉ ROCASPANA, sobreestant del
servei de Xarxa Viària Local, a exercir una activitat privada per compte propi
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consistent en l’assessorament en auscultació topogràfica, amb la prohibició d’acceptar
qualsevol encàrrec que de forma directa o indirecta (mitjançant subcontractació),
afecti a la xarxa de vies públiques que gestiona la Diputació de Girona.

SEGON. En compliment de l’article 15 de la llei 53/1984, l’interessat no podrà invocar
o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat mercantil,
industrial o professional.

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals
hagin intervingut en els dos últims anys, estiguin intervenint o hagin d’intervenir en un
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona.

QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc
de treball.

CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de
les dades de caràcter personal.

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

11.  Autoritzar Marta Balcells Balcells l'exercici d'una activitat privada
compatible amb el càrrec de sobreestant - Organització i RRHH Corporatiu

Amb data 21 de juliol de 2022 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació la
sol·licitud per compatibilitzar l’exercici d’una activitat privada per part de la Sra. Marta
Balcells Balcells, que ocupa a la Diputació de Girona el càrrec de sobreestant amb
caràcter fix, i amb adscripció al Servei de Xarxa Viària Local (núm. Reg.
E-2021-22232). En aquesta sol·licitud es demana poder exercir una activitat privada
consistent en exercir com autònoma l’activitat de consulta de psicologia, amb una
dedicació de 3 tardes a la setmana.

La Direcció Corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe favorable
relatiu a la sol·licitud de la Sra. Marta Balcells Balcells per a l’exercici d’una activitat
privada compatible amb el càrrec de sobreestant de la Diputació de Girona.

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.
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En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les
consideracions legals següents:

p) En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec
exercit a la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que
fixa la normativa és que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un
càrrec públic, sempre i quan es respectin les limitacions que s’exposen a
continuació:

En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic,
com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en
assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o
hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això
implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional privada als
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.
També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres òrgans rectors
d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament amb les
gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix
l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses
privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que
siguin participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix
exercir activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís,
ajuda financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es
poden autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes
dependents.
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari de
la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a jornada
ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot superar
la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a dir, que
el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts
a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la
presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona.
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat
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del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat,
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès
general.
En el cas de la Sra. Marta Balcells, en primer lloc cal esmentar que la seva tasca com
a sobreestant de Xarxa Viària no té cap relació amb l’activitat de la consultoria de
psicologia, per tant, no hi ha conflicte d’interessos ni pot haver-hi prevalença del
càrrec a la Diputació per a obtenir clients. L’activitat és compatible amb el compliment
del seu horari de treball, ja que es realitzarà a les tardes.
Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.
L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret d’accés a
la informació pública, estableix que les administracions públiques han de publicar un
extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat
amb activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de les
administracions públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i
cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a
la compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal.

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, i amb el dictamen favorable
de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local es proposa que s’elevi a la Junta de Govern

PRIMER. Autoritzar la Sra. MARTA BALCELLS BALCELLS, sobreestant del servei
de Xarxa Viària Local, a exercir una activitat privada per compte propi consistent en la
consulta de psicologia, amb la prohibició de que l’esmentada empresa sigui
contractista de serveis, de forma directa o indirecta, de la Diputació de Girona o dels
ajuntaments de les comarques gironines.

SEGON. En compliment de l’article 15 de la llei 53/1984, l’interessat no podrà invocar
o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat mercantil,
industrial o professional.

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals
hagin intervingut en els dos últims anys, estiguin intervenint o hagin d’intervenir en un
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de
la Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona.

QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc
de treball.

CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de
les dades de caràcter personal.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.
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12.  Aprovar la convocatòria per participar a la quarta edició dels premis
Projecta't, de mentoria per a emprenedors de la demarcació de Girona -
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local, té com a línia d’actuació prioritària la gestió i col·laboració en els
projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament  econòmic
integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial. 

L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.

En aquest context la Diputació de Girona ha desenvolupat el CO-CREIX, un programa
d’emprenedoria impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica i aprovat pel Ple de la
corporació en la sessió del 19 de juliol de 2016 que té com a objectiu donar suport als
ens locals en temes d’emprenedoria per ajudar les empreses i els emprenedors del
territori a posar en pràctica les seves idees i a potenciar la innovació.

Els premis projecta’t s’emmarquen dins les actuacions definides en el programa
CO-CREIX, i contribueixen a l’impuls i dinamització del teixit emprenedor de la
demarcació així com a la difusió de les iniciatives emprenedores de qualitat.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 19 de juliol de 2022, va aprovar les
bases reguladores per participar a la quarta edició dels premis Projecta’t, de mentoria
per a emprenedors de la demarcació de Girona, que es van publicar al Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) número 143, de 28 de juliol de 2022 i al DOGC
núm. 8725 de 5 d’agost de 2022.

Tant el contingut com la tramitació de les bases i de la convocatòria per participar en
la quarta edició dels premis Projecta’t s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

D’acord amb l’article 3 de les bases per participar a la quarta edició dels premis
Projecta’t, l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern.

Vistos els antecedents i de conformitat amb l'informe de la cap del Servei de Promoció
i Desenvolupament Econòmic Local i amb la diligència de Secretaria, el diputat delegat
de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona proposa
aprovar per Junta de Govern el següent acord:

PRIMER. Aprovar la convocatòria per participar a la quarta edició dels premis
Projecta’t, que es transcriu literalment tot seguit:

“Convocatòria per participar en la quarta edició dels premis Projecta’t, de mentoria per
a emprenedors de la demarcació de Girona
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1. Objecte i finalitat
Els premis Projecta’t es dirigeixen a empreses i autònoms de la demarcació de Girona
que vulguin fer créixer el seu negoci i necessitin l’assessorament personalitzat d’un
expert que els ajudi a orientar l’estratègia a seguir. Els sol·licitants han de tenir
identificada una acció que vulguin desenvolupar, que serà l’objecte de la sol·licitud, i
han de justificar la necessitat d’un assessor extern per dur a terme aquesta acció.
Aquesta condició s’ha d’acreditar a la memòria que es presenti.
Les accions que, prioritàriament, poden ser objecte de la sol·licitud dels premis
Projecta’t s’engloben en els àmbits següents:

q) Vendes: internacionalització, nous segments de mercat, ampliació i/o
consolidació dels canals de comercialització, comerç electrònic, etc.

r) Innovació: creació, millora i/o validació de productes, processos o serveis,
millora i/o implementació de nous models de gestió/organització, etc.

s) Finances: monetització, captació de fons a través de nous inversors i/o altres
instruments públics i privats, etc.

t) Acreditacions: obtenció de certificats, segells de qualitat, patents o altres
distintius que contribueixin a l’impuls del negoci.

Es premiaran les candidatures amb més potencial de creixement i fins a un màxim de
deu candidats, entre empreses i autònoms.
El premi consisteix en un acompanyament de fins a sis mesos, per mitjà del qual els
guanyadors rebran fins a 40 hores d’assessorament personalitzat d’un o més mentors
experts sobre els àmbits que calguin i amb la finalitat d’executar l’acció indicada en la
sol·licitud.
Aquest acompanyament està determinat per les quatre fases que es detallen a
continuació:

a) Detecció
u) Inicialment se’ls assignarà un tècnic o tècnica d’emprenedoria, que farà les

funcions de tutor/a i els acompanyarà en tot el procés d’assessorament i
valoració.

v) Una vegada assignat el personal tècnic, es farà una diagnosi de l’estat de
l’activitat empresarial, en la qual es detectaran les necessitats d’assessorament
i es marcaran els objectius finals.

w) Després, es buscaran els mentors experts necessaris per donar resposta a les
qüestions sorgides en la diagnosi.  

b) Assessorament expert
x) Una vegada identificats els mentors, s’establirà un pla de treball de fins a sis

mesos, en el qual es farà l’assessorament personalitzat.
c) Presentació
y) En acabar l’assessorament, es farà una jornada de treball en xarxa

(networking) a la qual assistiran tots els participants del programa i diverses
entitats col·laboradores. Aquesta sessió servirà per fer micropresentacions
(elevator pitch) dels projectes seleccionats i per compartir experiències entre
els participants.

d) Lliurament dels guardons
z) Una vegada realitzat tot el procés de mentoria, s’entregaran els guardons als

guanyadors dels premis.

2. Criteris de valoració 
De les candidatures presentades es valorarà el projecte empresarial, la capacitat per
generar un impacte econòmic i social, l’acció que es vol dur a terme i la justificació de
la necessitat d’un mentor que contribueixi a fer créixer el negoci.
Els criteris per valorar les candidatures presentades són:
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a) Projecte empresarial: 30 punts
1. Equip: dedicació al projecte, formació i experiència.
2. Trajectòria empresarial: origen, oportunitat i recorregut empresarial.
3. Activitat empresarial: producte o servei que es comercialitza.
4. Mercat potencial: identificació i escalabilitat.
5. Model de negoci: adequació i viabilitat.

b) Mentoria: 25 punts
1. Identificació de l’acció a desenvolupar i justificació del creixement.
2. Justificació de la necessitat d’un mentor.
3. Identificació de l’expertesa del mentor.

c) Objectius de desenvolupament sostenible (ODS): els premis volen impulsar les
iniciatives empresarials que s’emmarquen en algun dels 17 ODS que es
marquen des d’Europa: 5 punts

1. Identificació dels ODS i justificació de les accions dutes a terme per
integrar els objectius en l’activitat de l’empresa.

Els candidats/es que hagin superat els 30 punts en la primera fase han de defensar la
seva candidatura davant la comissió tècnica. La presentació es farà presencialment, a
les dependències de la Diputació de Girona, en la data que es comuniqui a cada
candidat/a. La comunicació es farà mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica
que el candidat/a ha indicat a la sol·licitud.
La presentació consta de dues parts: durant la primera, de màxim 15 minuts, els
candidats/es han de defensar i explicar l’activitat empresarial, l’acció que volen dur a
terme, i justificar la necessitat d’un assessor personalitzat que contribueixi a fer créixer
el negoci. Durant la segona part, de màxim 10 minuts, han de respondre a les
preguntes del jurat.
Aquesta segona fase té una puntuació màxima de 40 punts que es repartiran de la
manera següent:

a) Activitat empresarial: Claredat en l'explicació dels productes o serveis de
l'empresa i identificació de la necessitat que cobreixen. Explicació del model de
negoci i de la generació d’ingressos. En el cas de trobar-se en una
reformulació del model de negoci, dels productes o del mercat, cal argumentar
la situació. (15 punts)

b) Explicació de l’acció i justificació del suport extern: L’equip identifica i justifica
l’acció que es vol desenvolupar i concreta l’àmbit o àmbits per als quals es
necessita el suport personalitzat d’un assessor extern a l’empresa. També
justifica el creixement que pot tenir l’empresa si es duu a terme l’acció
proposada. (15 punts)

c) Exposició i respostes: Participació dels membres de l’equip en l’exposició.
Valoració de la presentació (clara, precisa, gràfica, amb suport digital,
aportació d'informació addicional, mostra del producte, etc.). Capacitat de
l’equip per respondre raonadament a les preguntes del jurat. (10 punts)

Les candidatures presentades s’ordenaran en funció de la puntuació obtinguda i han
d’obtenir una puntuació mínima de 60 punts per ser seleccionades. Les que, tot i
haver assolit una puntuació igual o superior a 60 punts, no resultin premiades,
passaran a formar part d’una llista amb un ordre de prelació i, en el cas que algun dels
premiats renunciï al guardó, se seguirà l’ordre de la llista per a l’atorgament del premi.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds de l’1 al 30 de novembre de 2022. No obstant
això, i tenint en compte el context socioeconòmic i sanitari actual, en cas que es
produeixin circumstàncies que impedeixin el correcte funcionament de la convocatòria
i a fi de facilitar l’accés als premis al major nombre possible d’emprenedors, es podrà



29

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

ampliar el termini de presentació de les sol·licituds mitjançant una resolució de
Presidència.
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat
disponible al web de la Diputació (http://www.ddgi.cat), a l’apartat «Subvencions» i
seleccionant l’opció «Subvencions a entitats, empreses i ciutadania», i l’ha
d’acompanyar de la documentació que estableix l’article 8 de les bases reguladores.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

4. Termini de resolució i notificació
4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
4.2. Termini de notificació
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la
Diputació de Girona.

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 dels jutjats
contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà 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 de l’endemà de la notificació.

6. Publicitat
D’acord amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, la convocatòria es publicarà, juntament amb l’anunci, en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i en el tauler electrònic de la Diputació de Girona.
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 les seves
determinacions.”

SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, i perquè, si cal, d’acord
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.

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

13.  Aprovació subvenció nominativa a Cerdanyafest SL per al finançament
del Summerfest Cerdanya - Cooperació Cultural

http://www.ddgi.cat/web/nivell/494/s-1/subvencions-2018-2019
https://seu.ddgi.cat
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L’entitat Cerdanyafest, SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del Festival Summerfest Cerdanya, que tindrà lloc a Puigcerdà, l’any 2022, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2022/6992).

El Festival Summerfest Cerdanya és un festival de proximitat, eclèctic i singular que
ofereix 8 nits de concerts per a tots els públics, del 13 al 27 d’agost. Al Village, hi
actuaran diferents grups musicals, artistes emergents i DJ’s i al llarg dels dies del
festival s’oferiran diferents activitats i tallers obertes a tothom.

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 l’entitat Cerdanyafest, SL, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a l’entitat Cerdanyafest, SL, per al finançament de la
programació del  Festival Summerfest Cerdanya, que tindrà lloc a Puigcerdà, l’any
2022, que es detalla a continuació:

Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la
subvenció

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

2022/6992 Cerdanyafest, SL B16918211 P r o g r a m a c i ó
F e s t i v a l
S u m m e r f e s t
Cerdanya

Des de l’1 de
novembre de 2021
fins al 30 de
setembre de 2022

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

1.086.015,51 € 1.086.015,51 € 30.000,00 € 2,76 % 1.086.015,51 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS,
(30.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47938 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2022.

TERCER. Objecte.
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La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de novembre de 2021
fins al 30 de setembre de 2022.
S’acceptaran les factures emeses amb anterioritat al període d’execució, sempre i
quan estiguin directament relacionades amb l’objecte de la subvenció.

QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’entitat Cerdanyafest, SL, accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 30.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 2,76 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’entitat Cerdanyafest, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
d’1.086.015,51 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (web de la
Diputació, a l’apartat de documentació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
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En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament
de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD
887/2006 de 21 de juliol.
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros.
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
       - Nombre d’assistents
       - La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
       - La vostra activitat promou una cultura inclusiva? en cas afirmatiu, com.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 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:

aa) 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.

ab) 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.)

ac) 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’entitat Cerdanyafest, SL, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
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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.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
1. 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.

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

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

L’entitat Cerdanyafest, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals
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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
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’entitat Cerdanyafest, SL.

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

14.  Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l'Associació d'Amics de
 Sant Aniol d'Aguja per a l'edició de la publicació "La vall de Sant Aniol
d'Aguja i els seus territoris" - Comunicació Cultural
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En data 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
1.881,25 euros a l’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja per a l’edició del llibre “La
vall de Sant Aniol d’Aguja i els seus territoris” (Expedient 2022/4248) dins la
convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials, any 2022.

L’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja, en data 25 de juliol de 2022, ha presentat
un escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en
la resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció
per a l’edició d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), 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. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació d’Amics de Sant
Aniol d’Aguja de la subvenció de 1.881,25 euros atorgada per la Junta de Govern de
data 19 de juliol de 2022 per a l’edició de la publicació ““La vall de Sant Aniol d’Aguja i
els seus territoris” (Expedient 2022/4248).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.181,25 euros a favor de l’Associació
d’Amics de Sant Aniol d’Aguja per a l’edició de la publicació “La vall de Sant Aniol
d’Aguja i els seus territoris”  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/48100.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja.

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

15.  Acceptar formalment la renúncia de la subvenció per a l'edició del llibre
"La tria de mulats d'Espinavell" - Comunicació Cultural

En data 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
2.984,70 euros a l’Ajuntament de Molló amb NIF P1711400J, per a la publicació del
llibre “La tria de mulats d’Espinavell”. (Exp. 2022/5588), dins la convocatòria de
subvencions d’interès local editades per ajuntaments, any 2022.

L’Ajuntament de Molló, en data 10 d’agost de 2022, ha presentat un escrit en què
al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la resolució i per
això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per a l’edició
d’aquest llibre.

D’acord amb aquests antecedents, i l’informe de la cap del servei de Comunicació
Cultural, 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. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Molló de la
subvenció de 2.984,70 euros atorgada per la Junta de Govern de data 19 de juliol de
2022 per a l’edició del llibre “La tria de mulats d’Espinavell” (expedient 2022/5588).
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Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 2.984,70 euros a favor de l’Ajuntament
de Molló per a l’edició de la publicació “La tria de mulats d’Espinavell” amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 303/3340/46201 del pressupost general de 2022 (Programa
d’edicions d’interès local a ajuntaments).

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

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

16.  Acceptar formalment la renúncia de la subvenció per a l'edició del llibre
"La II República a Roses" - Comunicació Cultural

En data 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
2.913,30 euros a l’Ajuntament de Roses amb NIF P1716100A, per a la publicació del
llibre “La II República a Roses”. (Exp. 2022/5506), dins la convocatòria de subvencions
d’interès local editades per ajuntaments, any 2022.

L’Ajuntament de Roses, en data 5 d’agost de 2022, ha presentat un escrit en què
al·lega no poder complir el període d’execució, requisit establert a l’apartat 11.1 de les
Bases específiques que regulen la subvenció.

D’acord amb aquests antecedents, i l’informe de la cap del servei de Comunicació
Cultural, 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. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Roses de la
subvenció de 2.913,30 euros atorgada per la Junta de Govern de data 19 de juliol de
2022 per a l’edició del llibre “La II República a Roses” (expedient 2022/5506).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 2.913,30 euros a favor de l’Ajuntament
de Roses per a l’edició de la publicació “La II República a Roses” amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 303/3340/46201 del pressupost general de 2022 (Programa
d’edicions d’interès local a ajuntaments).

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

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

17.  Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a Germán Bartolomé
Cerdà per a l'edició de la publicació "Els arbres i les palmeres de Blanes"  -
Comunicació Cultural

En data 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
1.608,03 euros Germán Bartolomé Cerdà per a l’edició del llibre “Els arbres i palmeres
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de Blanes” (Expedient 2022/5155) dins la convocatòria de subvencions per al foment
de produccions editorials, any 2022.

El senyor. Germán Bartolomé Cerdà, en data 22 d’agost de 2022, ha presentat un
escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la
resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per
a l’edició d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), 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. Acceptar formalment la renúncia presentada pel senyor. Germán Bartolomé
Cerdà de la subvenció de 1.608,03 euros atorgada per la Junta de Govern de data 19
de juliol de 2022 per a l’edició de la publicació “Els arbres i palmeres de Blanes”
(Expedient 2022/5155).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.608,03 euros a favor del senyor
Germán Bartolomé Cerdà per a l’edició de la publicació “Els arbres i palmeres de
Blanes”  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/47901.

Tercer. Notificar aquest acord al senyor Germán Bartolomé Cerdà.

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

18.  Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a Brau Edicions per
l'edició de la publicació "Paisatge amb poetes" - Comunicació Cultural

En data 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
1.591,08 euros a Brau Edicions per a l’edició del llibre “Paisatge amb poetes”
(Expedient 2022/3920) dins la convocatòria de subvencions per al foment de
produccions editorials, any 2022.

Brau Edicions, en data 5 d’agost de 2022, ha presentat un escrit en què al·lega no
poder complir amb els requisits de justificació establerts en la resolució i per això
presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per a l’edició d’aquest
llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), 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. Acceptar formalment la renúncia presentada per Brau Edicions de la
subvenció de 1.591,08 euros atorgada per la Junta de Govern de data 19 de juliol de
2022 per a l’edició de la publicació “Paisatge amb poetes” (Expedient 2022/3920).
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Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.591,08 euros a favor de Brau
Edicions per a l’edició de la publicació “Paisatge amb poetes” amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 303/3340/47901.

Tercer. Notificar aquest acord a Brau Edicions.

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

19.  Aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic de les
publicacions corporatives, incorporant el preu dels exemplars de la
col·lecció Llamps i tintes - Comunicació Cultural

Vist la vigent Ordenança reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i
venda d’edicions i publicacions corporatives, per la qual es regulen els preus públics
dels productes editorials i audiovisuals publicats per la Diputació de Girona.

Vist que d’acord amb l’article 5 de l’esmentada Ordenança, la competència per fixar i
modificar les prestacions i les tarifes de les publicacions corporatives correspon a la
Junta de Govern de la Diputació.

Vist que en data 3 de març de 2021, la Diputació de Girona va aprovar, mitjançant
decret del vicepresident segon, iniciar una nova col·lecció corporativa dedicada a la
publicació d’obres de còmic i novel·la gràfica titulada «Llamps i tintes!» (exp.
2021/2101). 

Vist que en data 24 de maig de 2021, la Diputació de Girona va aprovar, mitjançant
decret del vicepresident segon, la producció editorial del primer títol d’aquesta nova
col·lecció, que portarà per títol El bròfec.

Atès que un cop finalitzat el procés d'edició d’aquest primer volum de la nova
col·lecció, és necessari fixar-ne el preu de venda al públic per tal de procedir a la
prestació del servei de venda d'aquesta publicació i de la resta de llibres de la
col·lecció corporativa titulada «Llamps i tintes!».

Vist que la tipologia i característiques d’aquestes obres no s’ajusten a cap de les
col·leccions corporatives ja existents i que, per tal de fixar un preu de venda al públic
adequat als preus de mercat, el Servei de Comunicació Cultural de la Diputació ha
efectuat la pertinent consulta a l'actual empresa distribuïdora de les edicions
corporatives, i atès que el preu que s’ha aconsellat en aquest cas és de 14 € IVA
inclòs per cada volum de la col·lecció.

Vist que, d'acord amb allò que estableix l'article 44 del Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes
Locals, segons el qual l'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost
del servei prestat o de l'activitat realitzada, tret que quan existeixin raons socials,
benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus
públics per sota d'aquest límit.
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Vist que la publicació de la col·lecció  «Llamps i tintes!» respon a motius d'interès
públic pel fet que pretén acostar la cultura a un públic ampli i transversal, i que per
això es pot fixar un preu de venda que no cobreixi les despeses efectuades.

Atès que en l’aplicació pressupostària Estudis i treballs tècnics Comunicació Cultural
de l’exercici de 2022 s’ha previst el crèdit suficient per fer front a les despeses de
producció del primer volum de la col·lecció esmentada, de manera que la diferència
resultant entre el cost del servei i la previsió d'ingressos queda coberta.

Atesos els antecedents exposats, i l’informe favorable de la cap del centre gestor de
Comunicació Cultural, el diputat president de la Comissió Informativa de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti
l’acord següent:

Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic
per al servei de subscripcions i venda d’edicions i publicacions corporatives,
incorporant a l’annex de l’ordenança, a l’apartat “Col·leccions”, la Col·lecció «Llamps i
tintes!», amb un preu de venda al públic de 13,44 € (IVA exclòs) cada exemplar.

Segon: Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes de la Corporació per un
termini de 30 dies, en el benentès que en cas de no presentar-se al·legacions durant
l’esmentat termini, l’acord quedarà definitivament aprovat.

Tercer: Traslladar el present acord a l’empresa NORDEST SL, actual distribuïdora de
les edicions de la Diputació de Girona.

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

20.  Concedir una subvenció per a la restauració del castell de Malavella o
Sant Maurici – Monuments

L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha sol·licitat una subvenció de concessió directa
per al finançament de les intervencions arqueològiques i consolidació del castell de
Sant Maurici o de Caldes, i s’ha instruït l'expedient 2022/8151.

Atès l’interès especial que té aquesta actuació per a la conservació del nostre
patrimoni immoble de valor patrimonial i del fet que no es pot incloure a causa de la
singularitat de la subvenció en cap convocatòria de concurrència competitiva de la
Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article
65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor del Servei de Monuments i atesos els
antecedents exposats, el diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
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Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2022/8155 Ajuntament de Caldes de Malavella P1703700C

Objecte de la subvenció Naturalesa

Intervenció econòmica i consolidació restes castell de Malavella inversió

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

53.281,69 € 40.000,00 € 75 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 40.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 304/3360/76201 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució.
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part
de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per
sufragar despeses d’una altra naturalesa.
No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències
d’obres, despeses de lloguer o despeses dels membres de l’entitat per dietes.
Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost original i directament
relacionades amb la realització de la intervenció.
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 dia d’aprovació de la
subvenció i finalitza el 30 de novembre de 2022. No obstant això, s’admetran en la
justificació factures amb data anterior a la concessió, atès que algunes obres
relacionades s’han hagut de fer amb anterioritat per assegurar la conservació de
l’obra.
El termini de 30 de novembre de 2022 per a l’execució i justificació de les obres pot
ser prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la
Llei 39/2015.

Quart. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Acceptació de la subvenció. Es considera que l’entitat accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no
manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació.
El beneficiari ha de justificar, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’acabament
del període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per 53.281,69 €, corresponent a l’import de les despeses
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que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest
acord.
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) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu.

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.
En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta
resolució.
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 a
la base primera (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

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

http://www.ddgi.cat
http://www.ddgi.cat
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

ad) 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.

ae) 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.

Novè. Altres obligacions del beneficiari.
 El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions 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.

Desè. 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.

Onzè. Modificació de les subvencions.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció

concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Dotzè. 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.
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b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
d) Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta

subvenció, no s’ha iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva obertura al
públic.

El Servei de Monuments de la Diputació de Girona tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
competent per adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la
Diputació.

Tretzè. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzè. 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:
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.

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

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

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

7. La bona fe.
8. 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.
9. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de

l’exercici del seus càrrecs.
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10. 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.

Setzè. 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.

Dissetè. Notificar aquest acord a l’interessat amb la indicació dels recursos
procedents.

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

21.  Concedir una subvenció per a la restauració de l'església de Sant
Domènec de Puigcerdà – Monuments

El Bisbat de la Seu d’Urgell ha sol·licitat una subvenció de concessió directa per al
finançament de la restauració de l’església de Sant Domènec de Puigcerdà, i s’ha
instruït l'expedient 2022/7100.

Atès l’interès especial que té aquesta actuació per a la conservació del nostre
patrimoni immoble de valor patrimonial i del fet que no es pot incloure a causa de la
singularitat de la subvenció en cap convocatòria de concurrència competitiva de la
Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article
65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor del Servei de Monuments i atesos els
antecedents exposats, el diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2022/7100 Bisbat de la Seu d’Urgell R2500008D

Objecte de la subvenció Naturalesa

Restauració de l’església de Sant Domènec de Puigcerdà inversió
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Cost de l’objecte de la subvenció (en €) Import de la subvenció (en €) % de finançament

69.435,22 € 27.774,09 € 40 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 27.774,09 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 304/3360/78100 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució.
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part
de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per
sufragar despeses d’una altra naturalesa.
No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències
d’obres, despeses de lloguer o despeses dels membres de l’entitat per dietes.
Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost original i directament
relacionades amb la realització de la intervenció.
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 dia d’aprovació de la
subvenció i finalitza el 30 de novembre de 2022. No obstant això, s’admetran en la
justificació factures amb data anterior a la concessió, atès que algunes obres
relacionades s’han hagut de fer amb anterioritat per assegurar la conservació de
l’obra.
El termini de 30 de novembre de 2022 per a l’execució i justificació de les obres pot
ser prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la
Llei 39/2015.

Quart. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Acceptació de la subvenció. Es considera que l’entitat accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no
manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació.
El beneficiari ha de justificar, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’acabament
del període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per 69.435,22 €, corresponent a l’import de les despeses
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.

http://www.ddgi.cat
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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 punt novè d’aquest
acord.
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) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu.

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.
En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta
resolució.
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 a
la base primera (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

Vuitè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

af) 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.

http://www.ddgi.cat
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ag) 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.

Novè. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions 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.

Desè. 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.

Onzè. Modificació de les subvencions.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Dotzè. 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 aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
d) Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta

subvenció, no s’ha iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva obertura al
públic.

El Servei de Monuments de la Diputació de Girona tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
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competent per adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la
Diputació.

Tretzè. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzè. 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:
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.

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

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

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

7. La bona fe.
8. 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.
9. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de

l’exercici del seus càrrecs.
10. 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.
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Setzè. 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.

Dissetè. Notificar aquest acord a l’interessat amb la indicació dels recursos
procedents.

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

22.  Concedir una subvenció per a la restauració del mausoleu romà de la
Torratxa – Monuments

L’Ajuntament de Vilablareix ha sol·licitat una subvenció de concessió directa per al
finançament de la restauració del mausoleu romà de la Torratxa, i s’ha instruït
l'expedient 2022/8248.

Atès l’interès especial que té aquesta actuació per a la conservació del nostre
patrimoni immoble de valor patrimonial i del fet que no es pot incloure a causa de la
singularitat de la subvenció en cap convocatòria de concurrència competitiva de la
Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article
65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor del Servei de Monuments i atesos els
antecedents exposats, el diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2022/8248 Ajuntament de Vilablareix P1722900F

Objecte de la subvenció Naturalesa

Restauració del mausoleu romà de la Torratxa inversió

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

50.000,00 € 40.000,00 € 80 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 40.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 304/3360/76201 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució.
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La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part
de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per
sufragar despeses d’una altra naturalesa.
No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències
d’obres, despeses de lloguer o despeses dels membres de l’entitat per dietes.
Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost original i directament
relacionades amb la realització de la intervenció.
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 dia d’aprovació de la
subvenció i finalitza el 30 de novembre de 2022. No obstant això, s’admetran en la
justificació factures amb data anterior a la concessió, atès que algunes obres
relacionades s’han hagut de fer amb anterioritat per assegurar la conservació de
l’obra.
El termini de 30 de novembre de 2022 per a l’execució i justificació de les obres pot
ser prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la
Llei 39/2015.

Quart. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Acceptació de la subvenció. Es considera que l’entitat accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no
manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació.
El beneficiari ha de justificar, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’acabament
del període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per 50.000,00 €, corresponent a l’import de les despeses
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest
acord.
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

http://www.ddgi.cat
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transparència (model disponible a l’apartat «Documentació» del web
www.ddgi.cat).
f) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu.

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.
En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta
resolució.
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 a
la base primera (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.
Amb antelació o paral·lelament a la justificació de la subvenció, l’Ajuntament de
Vilablareix haurà de presentar la següent documentació:

ah) Nota simple actualitzada del registre de la propietat o document equivalent
(màxim sis mesos d’antiguitat).

ai) Conveni de cessió del bé a l’Ajuntament de Vilablareix per part del propietari
(en cas que aquest sigui de propietat privada) per un període mínim de 40
anys.

Vuitè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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,

http://www.ddgi.cat
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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.

Novè. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions 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.

Desè. 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.

Onzè. Modificació de les subvencions.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Dotzè. 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:
1. Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions.
2. En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
3. Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
4. Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta subvenció,

no s’ha iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva obertura al públic.
El Servei de Monuments de la Diputació de Girona tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
competent per adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la
Diputació.
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Tretzè. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzè. 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.

Setzè. 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
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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.

Dissetè. Notificar aquest acord a l’interessat amb la indicació dels recursos
procedents.

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

23.  Concedir una subvenció per a la restauració del castell de Campelles –
Monuments

L’Ajuntament de Campelles ha sol·licitat una subvenció de concessió directa per al
finançament de la restauració del castell de Campelles, i s’ha instruït l'expedient
2022/8309.

Atès l’interès especial que té aquesta actuació per a la conservació del nostre
patrimoni immoble de valor patrimonial i del fet que no es pot incloure a causa de la
singularitat de la subvenció en cap convocatòria de concurrència competitiva de la
Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article
65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor del Servei de Monuments i atesos els
antecedents exposats, el diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2022/8309 Ajuntament de Campelles P1704100E

Objecte de la subvenció Naturalesa

Restauració del Castell de Campelles inversió

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

48.394,07 € 40.000,00 € 82,65 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 40.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 304/3360/76201 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució.
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part
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de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per
sufragar despeses d’una altra naturalesa.
No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències
d’obres, despeses de lloguer o despeses dels membres de l’entitat per dietes.
Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost original i directament
relacionades amb la realització de la intervenció.
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 dia d’aprovació de la
subvenció i finalitza el 30 de novembre de 2022. No obstant això, s’admetran en la
justificació factures amb data anterior a la concessió, atès que algunes obres
relacionades s’han hagut de fer amb anterioritat per assegurar la conservació de
l’obra.
El termini de 30 de novembre de 2022 per a l’execució i justificació de les obres pot
ser prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la
Llei 39/2015.

Quart. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Acceptació de la subvenció. Es considera que l’entitat accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no
manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació.
El beneficiari ha de justificar, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’acabament
del període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per 48.394,07 €, corresponent a l’import de les despeses
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest
acord.
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) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu.
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.
En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta
resolució.
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 a
la base primera (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

Vuitè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

aj) 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.

ak) 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.

Novè. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
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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.

Desè. 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.

Onzè. Modificació de les subvencions.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Dotzè. 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 aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
d) Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta

subvenció, no s’ha iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva obertura al
públic.

El Servei de Monuments de la Diputació de Girona tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
competent per adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la
Diputació.

Tretzè. 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
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzè. 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:
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.

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

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

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

7. La bona fe.
8. 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.
9. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de

l’exercici del seus càrrecs.
10. 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.

Setzè. 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.

Dissetè. Notificar aquest acord a l’interessat amb la indicació dels recursos
procedents.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.

24.  Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva a la
subvenció pel subprograma A3 - Servei d'Esports

Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de desembre de 2021, publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2 de 4 de gener de 2022.

Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius, els centres educatius, en el
marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 15 de febrer de 2022, i publicada al BOPG número
40 de 28 de febrer de 2022.

Vista la resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 21 de juny de 2022.

Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la renúncia de subvenció presentada de
la convocatòria de subvencions per a l’any 2022 per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que és:

Prog. Exp. Sol·licitant CIF Data presentació
renuncia

A3 2022/3120 Ajuntament de Maçanet de la
Selva

P1710900J 08/07/2022

Atès que l’òrgan competent per generar la despesa és la Junta de Govern d’acord
amb el punt número 10 de les bases publicades al BOP número 20 d’1 de febrer de
2021.

D’acord amb els antecedents exposats, el diputat delegat d’Esports proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Acceptar la renuncia així com l’anul·lació del document de disposició de la
despesa d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/3120 Ajuntament de Maçanet de

la Selva
P1710900J A3 920220007644 4.166,67 €

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.
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25.  Acceptar la renúncia de la Unió Esportiva Figueres a la subvenció per
l'activitat de Futbol adaptat. Programa F - Servei d'Esports

Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de desembre de 2021, publicades
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2 de 4 de gener de 2022.

Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius, els centres educatius, en el
marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 15 de febrer de 2022, i publicada al BOPG número
40 de 28 de febrer de 2022.

Vista la resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 21 de juny de 2022.

Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la renúncia de subvenció presentada de
la convocatòria de subvencions per a l’any 2022 per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que és:

Prog. Exp. Sol·licitant CIF Data presentació
renuncia

F 2022/2818 Unió Esportiva Figueres G17052101 04/07/2022

Atès que l’òrgan competent per generar la despesa és la Junta de Govern d’acord
amb el punt número 10 de les bases publicades al BOP número 20 d’1 de febrer de
2021.

D’acord amb els antecedents exposats, el diputat delegat d’Esports proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Acceptar la renuncia així com l’anul·lació del document de disposició de la
despesa d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/2818 Unió Esportiva Figueres G17052101 F 920220009144 1.293,45 €

Segon. Notificar aquest acord a la Unió Esportiva Figueres.

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

26.  Acceptar la renúncia de l'Ajuntament d'Hostalric a la subvenció de la
campanya calderes biomassa 2021 - Medi Ambient

La Junta de Govern va resoldre en data 18 de maig de 2021 la convocatòria de
subvencions de la campanya subvencions per  instal·lar sistemes de producció de
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calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals i va atorgar a
l'Ajuntament d’Hostalric una subvenció de 70.000 euros per a la instal·lació d’una
xarxa de calor per edificis municipals.

En data 3 de desembre de 2021 es va realitzar el pagament de 66.500,00 euros a
l’Ajuntament d’Hostalric en concepte de bestreta.

Vist l'escrit de l’Ajuntament d’Hostalric, del dia 21 de juny de 2022, comunicant que
l’Ajuntament no podrà executar l’actuació subvencionada.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient.

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

PRIMER. Acceptar la renuncia presentada per l'Ajuntament d’Hostalric a la subvenció
de 70.000 euros, dins de la campanya subvencions per  instal·lar sistemes de
producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals per a la
instal·lació d’una xarxa de calor per edificis municipals.

SEGON. Cancel·lar l’autorització i la disposició de la despesa per import de 70.000,00
euros amb càrrec a l’aplicació 500/1700/76209 de l’anualitat 2021.

TERCER. Iniciar el procediment per establir l’obligació de l’Ajuntament d’Hostalric amb
NIF P1708900D de reintegrament de la quantitat de 66.500,00 €, percebuda en
concepte de bestreta, més els interessos de demora.

QUART. Donar audiència a l’Ajuntament d’Hostalric per a què 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 decidirà de forma definitiva l’obligació de reintegrament de
66.500,00 € més els interessos de demora.

CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’Ajuntament d’Hostalric, 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
assistents.

27.  Minorar l'import de la subvenció per al desenvolupament de bones
pràctiques agràries entorn massís de les Gavarres 2021 - Josep Lloveras  Ferrer
- Medi Ambient

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 30 de
novembre de 2021 va acordar concedir una subvenció al senyor Josep Lloveras
Ferrer, per import de 2.978,60 euros, per a manteniment de 3,02 ha de prats amb
ovelles i burros, pastura al bosc de 1,1 ha amb ovelles i ases catalans, compra
d'abeurador mòbil al bosc, manteniment de bassa de 125,12 m de perímetre, i
conversió de 1,5 ha d'olivera a ecològic, dins de la campanya de subvencions per al
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desenvolupament de bones pràctiques agràries a l’entorn del massís de les Gavarres
2021.

Vista la proposta de minoració notificada al senyor Josep Lloveras Ferrer en data 28
de juliol de 2022 (reg. Sortida S-2022-15771).

Atès que no s’han presentat al·legacions un cop finalitzat el termini de presentació
d’al·legacions.

Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 6 de setembre de 2022.

Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a
aquest òrgan resoldre la minoració.

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

Primer. Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-lo al que ha estat
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i beneficiari queden de
la següent manera:

Nom de la convocatòria Subvenció per a manteniment de 3,02 ha de prats amb ovelles i burros,
pastura al bosc de 1,1 ha amb ovelles i ases catalans, compra
d'abeurador mòbil al bosc, manteniment de bassa de 125,12 m de
perímetre, i conversió de 1,5 ha d'olivera a ecològic, dins de la
campanya de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques
agràries a l’entorn del massís de les Gavarres 2021

Nom del beneficiari Josep Lloveras Ferrer

Número d’expedient 2021/7405
Import resultant de la subvenció

2.532,72 €

Segon. Cancel·lar la disposició de despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/1700/48135, per import de 445,88 euros, de l’exercici 2021.

Tercer. Notificar el present acord al senyor Josep Lloveras Ferrer.

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

28.  Minorar l'import de la subvenció per al desenvolupament de bones
pràctiques agràries entorn massís de les Gavarres 2021 - Agriforestal
Lloveras SL - Medi Ambient

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 30 de
novembre de 2021 va acordar concedir una subvenció a Agriforestal Lloveras SL, per
import de 2.672 euros, per a manteniment de 4,45 ha de prats secs, pastures amb 2
UBM d'ovella i 5 UBM d'ases catalans sense pastura al bosc, compra d'un abeurador
mòbil, restauració de 50 ml de  mur de pedra seca, i conversió de 1 ha d'olivera i vinya
a ecològic, dins de la campanya de subvencions per al desenvolupament de bones
pràctiques agràries a l’entorn del massís de les Gavarres 2021.
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Vista la proposta de minoració notificada a Agriforestal Lloveras SL en data 28 de juliol
de 2022 (reg. Sortida S-2022-15772).

Atès que no s’han presentat al·legacions un cop finalitzat el termini de presentació
d’al·legacions.

Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 6 de setembre de 2022.

Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a
aquest òrgan resoldre la minoració.

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

Primer. Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-lo al que ha estat
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i beneficiari queden de
la següent manera:

Nom de la convocatòria Subvenció per a manteniment de 4,45 ha de prats secs, pastures amb 2
UBM d'ovella i 5 UBM d'ases catalans sense pastura al bosc, compra
d'un abeurador mòbil, restauració de 50 ml de  mur de pedra seca, i
conversió de 1 ha d'olivera i vinya a ecològic, dins de la campanya de
subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a
l’entorn del massís de les Gavarres 2021

Nom del beneficiari Agriforestal Lloveras SL

Número d’expedient 2021/7406

Import resultant de la subvenció
2.004,40 €

Segon. Cancel·lar la disposició de despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/1700/47003, per import de 667,60 euros, de l’exercici 2021.

Tercer. Notificar el present acord a Agriforestal Lloveras SL.

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

29.  Minorar l'import de la subvenció per al desenvolupament de bones
pràctiques agràries entorn massís de les Gavarres 2021 - IXTV SL - Medi
Ambient

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 30 de
novembre de 2021 va acordar concedir una subvenció a IXTV SL, per import de 3.500
euros, per a pastura de 10 ha al bosc amb 14 UBM d'ases, gestió de 500 ml de
marges d'amplada 2m i conversió de 2,26 ha de cultiu herbaci de secà a ecològic, dins
de la campanya de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries
a l’entorn del massís de les Gavarres 2021.

Vista la proposta de minoració notificada a IXTV SL en data 28 de juliol de 2022 (reg.
Sortida S-2022-15773).
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Atès que no s’han presentat al·legacions un cop finalitzat el termini de presentació
d’al·legacions.

Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 6 de setembre de 2022.

Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a
aquest òrgan resoldre la minoració.

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

Primer. Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-lo al que ha estat
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i beneficiari queden de
la següent manera:

Nom de la convocatòria Subvenció per a pastura de 10 ha al bosc amb 14 UBM d'ases, gestió
de 500 ml de marges d'amplada 2m i conversió de 2,26 ha de cultiu
herbaci de secà a ecològic, dins de la campanya de subvencions per al
desenvolupament de bones pràctiques agràries a l’entorn del massís de
les Gavarres 2021

Nom del beneficiari IXTV SL

Número d’expedient 2021/7504
Import resultant de la subvenció 3.471 €

Segon. Cancel·lar la disposició de despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/1700/47003, per import de 29 euros, de l’exercici 2021.

Tercer. Notificar el present acord a IXTV SL.

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

30.  Minorar l'import de la subvenció per al desenvolupament de bones
pràctiques agràries entorn massís de les Gavarres 2021 - Can Maimí SC -  Medi
Ambient

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 30 de
novembre de 2021 va acordar concedir una subvenció a Can Maimí SC, per import de
3.500 euros, per a pastura de 23,44 ha al bosc, de les quals 0,9 ha són PEG amb 20
caps de boví, plantació de 50 ml d'arç blanc, manteniment de bassa de 260 m de
perímetre amb senyals d'eutrofització, i sembra 10 ha de barreges de
gramínies/lleguminoses per fertilitat, dins de la campanya de subvencions per al
desenvolupament de bones pràctiques agràries a l’entorn del massís de les Gavarres
2021.

Vista la proposta de minoració notificada a Can Maimí SC en data 9 d’agost de 2022
(reg. Sortida S-2022-15978).

Atès que no s’han presentat al·legacions un cop finalitzat el termini de presentació
d’al·legacions.
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Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 6 de setembre de 2022.

Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a
aquest òrgan resoldre la minoració.

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

Primer. Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-lo al que ha estat
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i beneficiari queden de
la següent manera:

Nom de la convocatòria Subvenció per a pastura de 23,44 ha al bosc, de les quals 0,9 ha són
PEG amb 20 caps de boví, plantació de 50 ml d'arç blanc, manteniment
de bassa de 260 m de perímetre amb senyals d'eutrofització, i sembra
10 ha de barreges de gramínies/lleguminoses per fertilitat, dins de la
campanya de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques
agràries a l’entorn del massís de les Gavarres 2021

Nom del beneficiari Can Maimí SC
Número d’expedient 2021/7505
Import resultant de la subvenció

2.739 €

Segon. Cancel·lar la disposició de despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/1700/47003, per import de 761 euros, de l’exercici 2021.

Tercer. Notificar el present acord a Can Maimí SC.

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

31.  Minorar l'import de la subvenció per al desenvolupament de bones
pràctiques agràries entorn massís de les Gavarres 2021 - Tania Turull  Piera -
Medi Ambient

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 30 de
novembre de 2021 va acordar concedir una subvenció a la senyora Tania Turull Piera,
per import de 3.500 euros, per a manteniment de 0,12 ha de prats, gestió de 1850 ml
de marges de 2m d'ample i conversió de 4,63 ha de cultiu herbaci extensiu de secà,
dins de la campanya de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques
agràries a l’entorn del massís de les Gavarres 2021.

Vista la proposta de minoració notificada a la senyora Tania Turull Piera en data 28 de
juliol de 2022 (reg. Sortida S-2022-15774).

Atès que no s’han presentat al·legacions un cop finalitzat el termini de presentació
d’al·legacions.

Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 6 de setembre de 2022.
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Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a
aquest òrgan resoldre la minoració.

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

Primer. Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-lo al que ha estat
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i beneficiari queden de
la següent manera:

Nom de la convocatòria Subvenció per a manteniment de 0,12 ha de prats, gestió de 1850 ml de
marges de 2m d'ample i conversió de 4,63 ha de cultiu herbaci extensiu
de secà, dins de la campanya de subvencions per al desenvolupament
de bones pràctiques agràries a l’entorn del massís de les Gavarres 2021

Nom del beneficiari Tania Turull Piera

Número d’expedient 2021/7503

Import resultant de la subvenció
3.202 €

Segon. Cancel·lar la disposició de despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/1700/48135, per import de 298 euros, de l’exercici 2021.

Tercer. Notificar el present acord a la senyora Tania Turull Piera.

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

32.  Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Maià de
Montcal per a l'execució d'obres de tractament superficial asfàltic a
diversos carrers de la urbanització El Molí d'en Llorenç - Xarxa Viària

L’Ajuntament de Maià de Montcal ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de
Girona per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos carrers de
la urbanització del Molí d’en Llorenç.

Diversos carrers de la urbanització del Molí d’en Llorenç 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, 8 d’agost de 2022, ha emès
informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Maià de Montcal per a l’execució d’obres de tractament superficial
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asfàltic a diversos carrers de la urbanització del Molí d’en Llorenç.

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 Maià de Montcal per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic a diversos carrers de la urbanització dell Molí d’en Llorenç:

“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 Maià de Montcal, representat pel seu alcalde president, Joan Gainza
Agustí, assistit per la secretària de la corporació, Maria Puigdemont Viñals, en virtut de
les facultats conferides per acord del Ple municipal de 26 de juliol de 2022.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
al) Hi ha diversos carrers de la urbanització del Molí d’en Llorenç que necessiten

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

am) 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.

an) Els treballs a realitzar en aquests carrers s’han avaluat principalment en les
unitats següents:

a) Doble tractament superficial amb preengravillat acabat en negre:
1. Carrer paral·lel a l’N-260 (sud): 4.350 m2
2. Carrer paral·lel a l’N-260 (nord): 2.790 m2
3. Carrer perpendicular a l’N-260 (est): 765 m2
4. Carrer perpendicular a l’N-260 (oest), de l’N-260 fins carrer 2, accés principal amb

illetes: 925 m2
5. Carrer perpendicular a l’N-260 (oest) entre carrer 2 i 1: 560 m2

Doble tractament superficial acabat en negre:
 Carrer perpendicular a l’N-260 (est), de l’N-260 al carrer 3: 270 m2
ao) El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de

subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 20.963.70 euros.
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents

PACTES
1.  La Diputació de Girona  i l’Ajuntament de Maià de Montcal realitzaran les obres de

tractament superficial asfàltic a diversos carrers de la urbanització El Molí d’en
Llorenç 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 Maià de Montcal:
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a prop l’obra per descarregar les

graves.
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-  Poda d’arbres que permeti el pas del camió amb  bolquet de 6 metres d’alçada al
carrer 2.

-  Sanejament d’1 metre d’amplada a ambdós costats dels carrers i aportació de
tot-ú artificial, escarifica t del ferm, rasanteig, regat i compactat als carrers 1,2,3 i
6.

-  Sanejament d’1 metre d’amplada a ambdós costats dels carreres, reperfilat i
aportació de 20 cm tot-ú artificial, rasanteig, regat i compactat al 98% del próctor
modificat al carrer 5.

-  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 Maià de Montcal i a Intervenció
d’aquesta Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.

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

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

33.  Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per a l'execució d'obres de tractament
superficial asfàltic al camí del Mallol a can Trona - Xarxa Viària

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de
Girona per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic al camí del Mallol a
can Trona.
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El camí del Mallol a can Trona 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, 10 d’agost de 2022, ha emès
informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per a l’execució d’obres de tractament superficial
asfàltic al camí del Mallol a can Trona.

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 la Vall d’en Bas per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic al camí del Mallol a can Trona:

“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 la Vall d’en Bas, representat pel seu alcalde president, Lluís Amat i
Batalla, assistit per la secretària accidental de la corporació, Marta Mercader i
Colomer, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple municipal de 26 de
juliol de 2022.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.  El camí del Mallol a can Trona del municipi de la Vall d’en Bas necessita treballs

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

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 aquest camí s’han avaluat principalment en les unitats
següents:

ap) Triple tractament superficial acabat en negre:
b) Camí del Mallol a can Trona: 13.320 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 28.238,40 euros.

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents

PACTES
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1.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas realitzaran les obres de
tractament superficial asfàltic al camí del Mallol a can Trona 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 la Vall d’en Bas:
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a prop l’obra per descarregar les

graves.
-  Restitució de vorals, cunetes i drenatges amb eliminació de la mota vegetal per

permetre el desguàs del camí.
-  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 la Vall d’en Bas i a Intervenció
d’aquesta Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.

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

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

34.  Aprovació conveni amb l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a
l'execució  d'obres de tractament superficial asfàltic al camí de Can Roser a
Can  Palahí - Xarxa Viària
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L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de
Girona per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic al camí de Can
Roser a Can Palahí.

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

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

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

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, el 8 de setembre de 2022, ha
emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’execució d’obres de tractament superficial
asfàltic al camí de Can Roser a Can Palahí.

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 Cassà de la Selva per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic al camí de Can Roser a Can Palahí.

“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 Cassà de la Selva, representat pel seu alcalde president, Robert
Mundet i Anglada, assistit pel secretari de la corporació, Ignacio López Salvador, en
virtut de les facultats conferides per Ple d’1 de setembre de 2022.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.  El camí de Can Roser a Can Palahí del municipi de Cassà de la Selva necessita

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

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 aquest camí s’ha avaluat principalment en les unitats
següents:

aq) Doble tractament superficial amb preengravillat acabat en negre:
c) Camí rec de Can Roser a Can Palahí: 1.635 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 3.580,65 euros.
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En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents

PACTES

1.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà de la Selva realitzaran l’obra de
tractament superficial asfàltic al camí de Can Roser a Can Palahí 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 Cassà de la Selva:
-  Disponibilitat d’un lloc d’acopi situat a prop de l’obra per descarregar les

graves.
-  Poda d’arbres que permeti el pas del camió amb bolquet de 6 metres

d’alçada.
-  Retirada de mota vegetal central i laterals i restitució de vorals, cunetes i

drenatges.
-  Aportació de 15 cm de tot-ú artificial, rasanteig de la plataforma i donar

pendents transversals per afavorir el desguàs del camí, regat i compactat al
98% del próctor modificat.

-  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 Cassà de la Selva 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.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.

35.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la
reclamació presentada per Helena Rosich Estragó, en representació de  GACM
Seguros Generales, S.A. i de JMR - Xarxa Viària

Per resolució de la Presidència de 24 de setembre de 2021, es va incoar l’expedient
de responsabilitat patrimonial núm. 2021/7519, derivat de la reclamació presentada
per Helena Rosich Estragó en representació de l’entitat GACM Seguros Generales,
Cía de Seguros y Reaseguros, S.A. i de JMR, 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 5 de setembre
de 2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu:

“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge
indicat, instat per l’advocada Helena Rosich Estragó en representació del senyor JMR i
de l’entitat GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

I. ANTECEDENTS

1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/7519 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació del senyor JMR i de l’entitat GACM Seguros Generales,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., ambdós representats per l’advocada
Helena Rosich Estragó, tramesa per la Generalitat de Catalunya (RGE E-2021-25868
de 6/09/21), que sol·licita una indemnització econòmica de 6.418,85 € per lesions i
7.167,12 € per danys; soferts el dia 7/09/2019, en accident amb vehicle amb matrícula
**** per la presència de graveta al punt quilomètric 7,7 de la carretera GIV-5221.

2. Mitjançant decret de data 24/09/21 es va admetre a tràmit la reclamació, es va
incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia
asseguradora de la Diputació de Girona.

3. Per provisió de data 18/01/22 es va obrir un període de prova, es va resoldre sobre
la prova proposada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar informe del servei
afectat.

4. Per provisió de data 9/05/22 s’incorpora a l’expedient l’informe del servei afectat,
lliurat en data 14/04/22, es trasllada als interessats i es posa de manifest l’expedient
instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular al·legacions.

5. En data 24/05/22 presenta escrit d’al·legacions la representant dels interessats amb
el que sol·licita l’estimació de la reclamació; i en data 25/05/22 en presenta la
companyia asseguradora de la Diputació de Girona, interessant que la Diputació de
Girona no assumeixi la responsabilitat del sinistre.

II. FONAMENTS JURÍDICS
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Els interessats reclamen que se’ls indemnitzi per lesions i danys soferts com a
conseqüència d’una caiguda amb motocicleta, matrícula ****, a la calçada de la
carretera GIV-5221, per l’existència de graveta, el dia 7/09/19.

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.
002792/19/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula **** circulant per la
carretera GIV-5221, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 7/09/2019, al voltant de
les 9:30 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 7,7.

Pel que fa als danys al·legats a la motocicleta, no s’aporta permís de circulació del
vehicle o altre document que acrediti la titularitat del vehicle, i en conseqüència la
pòlissa d’assegurances presentada no resulta suficient per acreditar la legitimació
activa de l’asseguradora per la via de l’article 43 de la Llei del Contracte
d’Assegurança.

Respecte la quantificació dels danys, s’aporta informe de valoració i factura dels danys
al vehicle però no s’aporta justificant de pagament, per la qual cosa no es considera
acreditada la seva reparació efectiva. Respecte l’equipament del conductor no consta
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cap descripció dels danys al·legats ni tampoc cap valoració ni factura per la qual cosa
tampoc es podrien considerar com a danys efectius en la quantitat reclamada.

Amb els informes aportats no es considera acreditat l’abast de les lesions reclamades,
i tampoc la seva quantificació, ateses algunes mancances i incongruències
detectades: no s’aporta informe d’assistència sanitària urgent ni tampoc informe de
l’Hospital universitari de Girona Doctor Josep Trueta si bé se n’aporta document de
triatge inintel·ligible. En l’informe de la Clínica Sagrada Família aportat s’esmenta:
“Aporta TAC amb diagnòstic de fractures costals. RX: no fractures costals. RMN:
mínim xafament vertebral lumbar d12 i I12. GGrafia: no fractures costals+ línia de
fractura d 10, D12 L2.” No s’aporten informes mèdics corresponents al període de
baixa laboral. I l’informe mèdic de valoració del dany corporal aportat com a document
núm. 4 no es considera suficientment justificat i no consta que visités el pacient.

Així mateix, cal advertir que segons la pòlissa aportada cobreix danys propis, per la
qual cosa, podria donar-se un supòsit d’enriquiment injust.

Segons el reclamant la presència de graveta a la calçada va provocar que en una
corba el conductor perdés el control de la motocicleta en el moment d’accionar el fre i
caigués a l’asfalt fins a xocar contra una tanca de seguretat.

No obstant això, l’atestat dels Mossos d’Esquadra assenyala que la causa principal de
l’accident és una errada del conductor, i concretament recull el següent: “(...)Que el
senyor Marimon, en sortir del traçat del primer revolt a la dreta, observa com en sentit
contrari circula un vehicle. Que aquest vehicle s’incorporava en el tram de via recte
després del revolt a esquerres (en sentit Oix). Que el senyor Marimon, es desplaça
cap a la dreta de la calçada per tal d’adquirir més marge lateral en relació al vehicle
que circula en sentit contrari. Que en el moment de desplaçar-se cap a la dreta de la
calçada, la motocicleta circula per una capa de grava que hi ha sobre el ferm en
aquest costat. Que aquest fet fa perdre el control de la motocicleta al seu conductor, i
durant la maniobra de redreçament que vol realitzar, acciona (per error) la maneta del
gas, fet que provoca l’acceleració del vehicle i la posterior caiguda tant d’aquest com
del seu conductor. (...)”

D’acord amb l’atestat dels Mossos d’Esquadra i amb l’informe del servei afectat, no es
considera que existeixi una relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament
de l'administració i els danys reclamats:

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. Amb senyalització vertical i horitzontal adequada i
actualitzada, tractaments periòdics del ferm i estudi i control de talussos.

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

En segon lloc, perquè no consta cap incidència per presència de sorra o graveta a la
calçada; i consta que uns dies abans de l’accident s’havien netejat les cunetes del
tram on va ocórrer l’accident; tres dies abans de l’accident, s’havia escombrat tota la
carretera, i que dos dies abans els vigilants van fer visita rutinària de vigilància i neteja
en un altre tram de la via; sense que es detectés cap acumulació de graveta. Així
mateix, la graveta denunciada, segons fotografies de l’atestat, és mínima sinó
imperceptible.



77

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

I en tercer lloc, perquè les escasses característiques de la via, sinuosa i amb una
amplada de 6 metres sense vorals, i la presència de nombrosa senyalització vertical
específica d’advertència de perills (en el pk 4+490, en sentit de circulació de la
motocicleta, existeix senyal P14a de doble corba perillosa, un senyal S7 de velocitat
màxima aconsellable a 50km/h i un senyal recordatori S860) comporten que calgui
valorar que la velocitat era una element essencial per a la conducció amb condicions
de seguretat, d’acord amb l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació
de vehicles a motor i seguretat vial, segons el qual cal adequar la conducció a l’estat
de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar.

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

Amb tot, es considera que fou la maniobra incorrecta del propi conductor apreciada
pels Mossos d’Esquadra, el fet desencadenant de la caiguda, possiblement forçada
per la conducció incorrecte del vehicle amb el que es va creuar la motocicleta.

Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi
constituït en aquest supòsit.

En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 1 del contenciós administratiu
dels de Barcelona, de 19 de maig de 2016:

“OCTAVO.- En tales circunstancias no puede afirmarse razonablemente por parte de
esta resolución que los servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de las
vías públicas de la administración competente funcionaran deficientemente o que por
la misma titular de la competencia sobre la vía pública de constante referencia no se
adoptaran con carácter general las medidas preventivas siempre exigibles para el
debido mantenimiento en correcto estado de funcionamiento de la red viaria en el
punto kilométrico de anterior referencia, en los términos que a tal respecto pueden ser
racionalmente exigibles por la comunidad a tenor de los estándares sociales medios
de rendimiento, calidad y seguridad de servicios públicos como los de referencia (
STSJ de Cataluña núm. 563/1997, de 22 de julio , y núm. 950/2006, de 15 de
diciembre ; STSJ del País Vasco núm. 26/2002, de 18 de enero , y núm. 237/2006, de
31 de marzo ; y STS, Sala 3ª, de 7 de octubre de 1997 , entre muchas otras más), que
no incluyen, obviamente, una presunta obligación administrativa de prevención y
eliminación instantánea de cualquier perturbación sobrevenida en cualquier momento
y lugar y en cualquiera de los diversos puntos de la red viaria, habiendo sido ya
descartada dicha responsabilidad administrativa en circunstancias similares por los
órganos de esta jurisdicción (entre otras, por STSJ de Cataluña, Sala Contenciosa
Administrativa, núm. 431/2006, de 11 de mayo, núm. 950/2006, de 15 de diciembre,
núm. 1519/2005, de 19 de diciembre, y núm. 1098/2005, de 4 de noviembre). Siendo
asimismo así, como es bien sabido, que no resultará posible la imputación automática
de todos los daños eventualmente sufridos por parte de los particulares en las vías o
espacios públicos a la administración pública titular de la vía o espacio público en el
que se produzcan los mismos por el simple hecho de serlo y sin prueba alguna de su
responsabilidad por un deficiente funcionamiento del servicio público de vigilancia,
conservación y mantenimiento de la misma, ya que en modo alguno puede
confundirse el sistema legal de responsabilidad patrimonial objetiva diseñado por el



78

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

ordenamiento jurídico administrativo para dilucidar la eventual responsabilidad
patrimonial extracontractual de las administraciones públicas con la pretensión bien
distinta de tener a dichas administraciones públicas por aseguradoras universales de
todos los riesgos que eventualmente se produzcan en sus instalaciones o el soporte
físico o infraestructural de sus respectivas competencias administrativas, con la
transformación de aquél en un sistema providencialista alejado del diseño normativo
propio de nuestro ordenamiento jurídico, según tiene reiteradamente establecido una
ya consolidada jurisprudencia contenciosa administrativa (entre otras, por STS, Sala
3ª, de fechas 13-11-1997 , 06-03-1998 , 05- 06-1998, 27-07-2002 y 27-06-2003 ;
STSJ de Cataluña de 06-09-2000 , nº 655/01 de 20 de junio , y nº 64/2007 , de 26 de
enero).”

III. CONCLUSIÓ

En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del
deure d’indemnitzar el reclamant.

D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi
la reclamació presentada.”

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

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
presentada per Helena Rosich Estragó en representació de l’entitat GACM Seguros
Generales, Cía de Seguros y Reaseguros, S.A. i de JMR, relativa als danys materials i
lesions soferts en accident de circulació a la carretera GIV-5221, mentre circulava amb
el vehicle amb matrícula ****, en data 7 de setembre de 2019.

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.

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

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.  Aprovació d'una subvenció nominativa a la Fundació Vallviva per al
finançament del Festival Vallviva



79

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

La Fundació Vallviva ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
Festival Vallviva, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/121).

L’any 2021 va néixer el Festival VALLVIVA. El festival sorgeix del compromís dels
seus promotors amb la Garrotxa i té una vessant absolutament solidària, incloent-hi
altres elements diferenciadors com ara els productes de proximitat i una proposta de
restauració amb Estrella Michelin. D’aquesta manera, el VALLVIVA pretén fomentar
l’activitat cultural i d’oci a la comarca, projectant alhora una imatge de turisme de
qualitat, i fent que la integritat dels beneficis del festival vagin destinats a projectes
socialment responsables.

El festival va néixer com a iniciativa de l’empresa ROYALVERD, però enguany s’ha
creat la FUNDACIÓ VALLVIVA, fundada conjuntament amb l’empresa NOEL
ALIMENTARIA. Aquesta, té per objecte fomentar qualsevol projecte o activitat,
encaminada al benestar físic, psíquic i social de les persones, especialment les
afectades per malalties de càncer. En aquesta edició es destinaran íntegrament tots
els beneficis a tres Fundacions solidàries: Fundació Albert Bosch, Fundació Miquel
Valls i Fundació Oncològica Girona.

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 Fundació Vallviva, 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 Fundació Vallviva, per al finançament del Festival
Vallviva, l’any 2022, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2022/121 Fundació Vallviva G09769183 Festival Vallviva Des de l’1 de
gener fins al 20
de setembre de
2022
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Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

645.000,00€ 645.000,00€ 25.000,00€ 3,87% 645.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS
(25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48186 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 20 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 Fundació Vallviva, 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 25.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 3,87 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Vallviva ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
645.000,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document
normalitzat de la Diputació).
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g) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
       - La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
       - La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.
       - Nombre d’assistents.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  21 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:

ar) 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.

as) 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.)

at) 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 la Fundació Vallviva, 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.
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NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
Fundació Vallviva 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:
1. 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.

2. 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.
Fundació Vallviva, 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.
Fundació Vallviva, 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
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d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Vallviva .

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

36.2.  Aprovació de la revocació de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Feliu de
 Pallerols per la formació de vestidors de la piscina municipal. Programa
A3

Antecedents

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.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, amb data d’entrada al Registre General de 28
de març de 2022, va sol·licitar un ajut de 10.000,00 euros per la formació dels
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vestidors – 2a fase piscina municipal. Programa A3. Amb un pressupost de 33.745,37
euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de juny de 2022, va
acordar, mitjançant l’annex 3, la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Pallerols per import de 7.083,33 euros.

En data 8 de juliol de 2022, va tenir entrada en el Registre General el compte
justificatiu presentat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols en el qual es
relacionaven despeses per un import total de 32.777,82 euros.

En el decurs dels treballs de comprovació de la documentació presentada es detecta
que en el certificat de finançament hi consta una subvenció del Fons de cooperació
2020 de la Diputació de Girona per import de 17.670,76 euros, pel mateix concepte
objecte de subvenció.

El punt 14 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 compatibilitat de subvencions estableix que:

“Les subvencions objecte d’aquestes bases no són compatibles amb les ajudes per al
mateix concepte de la Diputació de Girona o de qualsevol dels seus organismes
autònoms. Per a la resta, són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre
que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de
l’actuació subvencionada.”

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 2 d’agost de 2022, notificat a l’Ajuntament
de Sant Feliu de Pallerols en data 8 d’agost de 2022, s’inicia el procediment de
revocació de la subvenció per la formació dels vestidors – 2a fase piscina municipal.
Programa A3.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 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. Revocar la subvenció concedida, per import de 7.083,33 euros, a l’Ajuntament
de Sant Feliu de Pallerols, per la formació dels vestidors – 2a fase piscina municipal.
Programa A3.

Segon. Anul·lar el document de disposició de despesa següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/4518 Ajuntament de Sant Feliu de

Pallerols
P1717100J A3 920220007458 7.083,33 €

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.

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 11:00 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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