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Número:  1077  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 4 d’octubre de 2022 
Hora:  10:05 
Lloc:  saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/9254 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Lluís Amat i Batalla 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 

Diputat 
Diputat 

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

 Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2022 
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2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les 
seves atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de la 
Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 

 

 Assistència i Cooperació als Municipis  

3 Revocació final i renúncia subvencions actuacions 
municipals per nevades, anualitat 2021 - 
Assistència i Cooperació als Municipis 

2021/X020100/3057 

4 Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons 
econòmic de caràcter extraordinari - Assistència i 
Cooperació als Municipis 

2022/X020301/8126 

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

2021/X020301/8078 

 Serveis Jurídics  

6 Assabentat. Fermesa sentència núm. 2598/2022. 
Recurs d'apel·lació de sentència núm. 531/2021. 
Secció Cinquena de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC). Xarxa Viària de la Diputació de 
Girona - Serveis Jurídics 
 

2022/D040100/9246 

 Cooperació Cultural  

7 Aprovació d'una subvenció nominativa a l'OSIC per 
al finançament del Programa.cat 2022 -  
Cooperació Cultural 

2022/X020203/5384 

8 Aprovació d'una subvenció nominativa a l'OSIC per 
al finançament del suport a la programació 
municipal d'arts escèniques, música i arts visuals 
en l'àmbit de l'ensenyament reglat -  Cooperació 
Cultural 

2022/X020203/7921 

9 Autorització per la contractació de persones 
vinculades a Punt Produccions Teatrals, SL, per la 
producció teatral "Primavera", de Xavi Morató -  
Cooperació Cultural 

2022/X020201/3162 

10 Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Llívia per al Festival de Música de 
la Cerdanya - Cooperació Cultural 
 

2022/X020203/34 

 Servei d'Esports  

11 Subvenció nominativa a la Fundació UFEC pel 
Projecte de digitalització de l'esport català - Servei 
d'Esports 

2022/X020303/8836 

12 Subvenció nominativa al Club Bàsquet Girona 2014 
per l'organització del Playoff d'ascens a la Lliga 

2022/X020203/8947 
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ACB - Servei d'Esports 

13 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Porqueres 
a la subvenció pel Subprograma A3 - Servei 
d'Esports 

2022/X020301/6264 

14 Acceptar la renúncia del CV Sant Antoni a la 
subvenció pel subprograma B4 - Servei d'Esports 
 

2022/X020201/3146 

 Medi Ambient  

15 Aprovació canvi imputació subvenció calderes 2020 
a l'Ajuntament de Palafrugell - Medi Ambient 

2020/X020300/2771 

16 Aprovar subvenció per a la Fira de Sant Martirià 
2022 - Medi Ambient 

2022/X020203/8367 

17 Aprovació d'esmena d'error en la resolució de la 
Campanya Del Pla a l'acció 2022-23 - Medi 
Ambient 
 

2022/X020301/304 

 Xarxa Viària  

18 Rectificació d'error acord de Junta de Govern 
adoptat en sessió ordinària de data 15 de març de 
2022, relatiu a l'expedient de reclamació de 
responsabilitat patrimonial 2021/6125 - Xarxa Viària 

2021/D040600/6125 

19 Aprovació conveni entre Diputació de Girona i 
Ajuntament de Sarrià de Ter per a execució obres 
tractament superficial asfàltic a camí de Sarrià de 
Dalt - Xarxa Viària 

2022/D030403/7648 

20 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial, derivat de la reclamació presentada 
per MVC - Xarxa Viària 

2021/D040600/2897 

21 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial, derivat de la reclamació presentada 
per Xavier Rubau Trayter, en representació de JCG 
- Xarxa Viària 

2021/D040600/5349 

22 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial, instat per GACM Seguros Generales, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - Xarxa 
Viària 
 

2021/D040600/8716 

 Servei de Programes Europeus  

23 Concedir les subvencions dins la convocatòria 
Europa Local 2022 - Servei de Programes 
Europeus 
 

2022/X020100/1370 

 Conservatori de Música Isaac Albéniz  

24 Aprovar els preus públics per a les entrades al 
Concert de Cor de Cambra i Orfeó Català, curs 
2022-2023 - Conservatori de Música Isaac Albéniz 

2022/A030100/9307 
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25 Aprovar els preus públics catxet Cor de curs 
Cambra 2022-2023  - Conservatori de Música 
Isaac Albéniz 
 

2022/A030100/9306 

26 Proposicions urgents  

27 Precs i preguntes  

 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 
 20 de setembre de 2022 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió de la Junta de Govern del 
dia 20 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 
 
 
 
3.  Revocació final i renúncia subvencions actuacions municipals per 
 nevades, anualitat 2021 - Assistència i Cooperació als Municipis 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del dia 20 de juliol de 2021, 
va resoldre la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, 
anualitat 2021. 
 
El termini previst a les Bases reguladores per a justificar les subvencions per a les 
despeses corrents era fins el 30 de setembre de 2021 i les despeses d’inversions fins 
el 28 de febrer de 2022.  
 
Finalitzat el termini concedit per a justificar les actuacions, es van enviar els 
requeriments d’esmena de justificació en els termes i dins dels terminis que preveuen 
les bases reguladores, amb l’advertiment de revocació parcial de la subvenció. En 
resposta als requeriments enviats, els següents ens locals han presentat la renúncia 
parcial a la subvenció concedida, d’acord amb el següent detall: 
 

Ajunta
ment 

Exp. 
/2021 

Línia 
subvenci

ó 

Concepte Import a 
justificar 

Subvenció 
concedida 

Despeses 
justifica-de

s 

Subvenció 
no 

justificada 

Data 
renúncia 

Ger 5609 Despeses 
corrents 

Adquisició i transport de 
potassa, reparacions vehicle 
llevaneus, gasoil 

14.896,49 € 7.761,77 € 14.511,01 € 200,85 € 28/10/2021 

Urús 5378 Despeses 
corrents 

combustible, manteniment i 
reparació màquina llevaneus i 
vehicles, compra potassa i 
despeses personal 

6.264,84 € 3.263,95 € 4.364,84 € 989,87 € 21/10/2021 
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Guils de 
Cerdany
a 

5608 Inversions Cunya dobles rascadora i 
esparcidor de sal 49.368,00 € 37.439,64 € 41.406,20 € 6.038,06 €  23/02/2022 

Pardine
s 5607 Inversions Adequació magatzem potassa  12.100,00 € 7.204,60 € 3.343,23 € 5.213,97 € 15/07/2022 

Queralb
s 5596 Inversions 

Neumàtics de contacte per 
tractor, minicarregodra i 
furgoneta 

1.956,09 € 1.483,46€  1.936,25 € 15,05 € 31/01/2022 

 
Per Resolució del President de la Diputació de Girona núm. 2022/2613 de data 27 de 
juliol de 2022 es va iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides a 
diversos ajuntaments per actuacions municipals per nevades, any 2021, per no haver 
justificat l’import de les despeses de l’actuació establert a la resolució de concessió: 
 

Ajuntam
ent 

Exp. 
/202

1 

Línia  
subvenci

ó 

Concepte Import a 
justificar 

Subvenció 
concedida 

Despeses 
justifica-de

s 

Subvenció 
no 

justificada 

Ribes de 
Freser 5572 Despeses 

 corrents 

Gratificacions personal, 
reparacions i manteniment, 
compra potassa, adquisició 
contenidors i dessaladors 
manuals, treballs retirada de 
neu 

5.584,48 € 2.756,63 € 5.000,48 € 288,28 € 

Puigcerdà 5618 Inversions Sitja per a clorur sòdic i 
instal·lació 

26.581,28 € 
 

15.914,75 € 
 

0,00 15.914,75 € 
 

Urús 5378 Inversions 
Enganxi tripuntal davant, pala 
llevaneus, escampador de sal 
i pala carregadora 

22.675,60 € 
 

17.196,68 € 
 

22.675,40 € 
 

0,15 € 

 
En data 29 de juliol de 2022 es va notificar als ajuntaments relacionats al quadre 
anterior la resolució i es va donar un termini de quinze dies perquè presentessin les 
al·legacions que consideressin oportunes. Cap dels ajuntaments han presentat 
al·legacions. 
 
Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; i l’article 128.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.   
 
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. 
 
D’acord amb 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”. 
 
Per tot l’anterior, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta 
de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar la renúncia parcial de la subvenció concedida als ajuntaments 
relacionats dins la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per 
nevades, any 2021, segons el següent detall: 
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Ajuntam
ent 

Exp. 
/2021 

Línia 
subvenció 

Concepte Import 
renúncia 

Data renúncia 

Ger 5609 Despeses 
corrents 

Adquisició i transport de 
potassa, reparacions vehicle 
llevaneus, gasoil 

200,85 € 28/10/2021 

Urús 5378 Despeses 
corrents 

combustible, manteniment i 
reparació màquina llevaneus i 
vehicles, compra potassa i 
despeses personal 

989,87 € 21/10/2021 

Guils de 
Cerdanya 5608 Inversions Cunya dobles rascadora i 

esparcidor de sal 6.038,06 €  23/02/2022 

Pardines 5607 Inversions Adequació magatzem potassa  5.213,97 € 15/07/2022 

Queralbs 5596 Inversions 
Neumàtics de contacte per 
tractor, minicarregodra i 
furgoneta 

15,05 € 31/01/2022 

 
SEGON. Revocar les subvencions per a actuacions municipals per nevades, any 2021, 
dels següents ajuntaments, per l’incompliment parcial o total de l’obligació de justificar 
la quantitat determinada a l’acord de concessió, segons el següent detall: 
 

Ajuntame
nt 

Exp. 
/2021 

Línia  
subvenció 

Concepte Import a 
revocar 

Motiu 
revocació 

Ribes de 
Freser 5572 Despeses  

corrents 

Gratificacions personal, 
reparacions i manteniment, 
compra potassa, adquisició 
contenidors i dessaladors 
manuals, treballs retirada de neu 

288,28 € 

justificació 
insuficient 

Puigcerdà 5618 Inversions Sitja per a clorur sòdic i instal·lació 15.914,75 € 
 

no justifica 

Urús 5378 Inversions 
Enganxi tripuntal davant, pala 
llevaneus, escampador de sal i 
pala carregadora 

0,15 € 
Justificació 
insuficient 

 
TERCER. Anul·lar els saldos pendents de disposició de despesa de les subvencions 
dels ajuntaments següents: 
 

Municipi NIF Exp 
2021/ 

Saldo 
anul·lar 

Aplicació 
pressupostària Núm. Operació Fase 

Urús P1722000E 5378 989,87 € 220 9420 46203 220210016810 D 

Ger P1708400E 5609 200,85 € 220 9420 46203 220210016798 D 

Ribes de 
Freser P1715400F 5572 288,28 € 220 9420 46203 220210016857 D 

Guils de 
Cerdanya P1708800F 5608 6.038,06 € 220 9420 76203 220219000339 AD 

Pardines P1713300J 5607 5.213,97 € 220 9420 76203 220219000341 AD 

Puigcerdà P1715000D 5618 15.914,75 € 220 9420 76203 220210016864 D 

Queralbs P1704700B 5596 15,05 € 220 9420 76203 220219000342 AD 

Urús P1722000E 5378 0,15 € 220 9420 76203 220210016822 D 

   28.660,98 €    

 



 

 

 

 

7 

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

 

QUART. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
4.  Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons econòmic de caràcter 
 extraordinari - Assistència i Cooperació als Municipis 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de dia 5 de juliol 
de 2022 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2022.  
 
Els ajuntaments relacionats han sol·licitat canvi de destí de la subvenció concedida 
dins el Fons econòmic de caràcter extraordinari. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el 
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Ribes de Freser el canvi de destí sol·licitat en 
data 09/08/22 de la subvenció que té concedida dins el Fons econòmic de caràcter 
extraordinari, obres d’inversió, expedient 2022/6062 pel concepte i l’import que es 
detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció Final € 

Col·locació de biondes 
de seguretat per a vials 
a la Carretera de Batet  
 

 27.149,66 27.149,66 0,00 

 
Cuneta americana a la 
carretera de Batet. 27.149,66  0 27.149,66 

TOTAL 
 

 27.149,66  27.149,66  

 

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Colomers el canvi de destí sol·licitat en data 
29/07/22 de la subvenció que té concedida dins el Fons econòmic de caràcter 
extraordinari, obres d’inversió, expedient 2022/5752 pel concepte i l’import que es 
detallen.  
 
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € Subvenció Final € 

Il·luminació amb llums 
solars al camí de la 
Pepa  
 

 44.407,00 20.719,69  

 

Il·luminació amb new 
street midi al camí de la 
Pepa i focus 
desconectables 
aparcament parc del 
Ter 

42.452,57  20.719,69 

TOTAL    20.719,69 20.719,69 
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TERCER. Autoritzar a l’Ajuntament de Cistella el canvi de destí sol·licitat en data 
20/09/22 de la subvenció que té concedida dins el Fons econòmic de caràcter 
extraordinari, per a despeses corrents, expedient 2022/5750 pel concepte i l’import que 
es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € Subvenció Final € 

Estudis i treballs tècnics: 
obra PUOSC  
 

 6.002,35 6.002,35 0 

 
Manteniment dels 
edificis municipals 
esportius: piscina 

7.381,38  6.002,35 

TOTAL   6.002,35 6.002,35 

 

QUART. Obligació de difusió i publicitat. 
 
En despeses corrents i subvencions per a inversions en obres de menys de 25.000 €: 
els beneficiaris han d’acreditar la difusió de la subvenció mitjançant la publicació a la 
pàgina web o al tauler d’anuncis corporatius o en algun altre mitjà de comunicació local 
o general.  
 
En el cas de subvencions per a inversions en obres de més de 25.000 €: cal adjuntar a 
la tramesa del compte justificatiu una fotografia del cartell anunciador situat a la zona 
de les obres, fins que finalitzin, on constin el títol de l’actuació i el nom i l’escut de la 
Diputació de Girona. 
 
QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que 
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i 
a les condicions establertes en la normativa del Fons econòmic de caràcter 
extraordinari, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza: 
 

- el dia 31 d’octubre de 2022 per a despeses corrents 
- el dia 30 de setembre de 2023 per a obres d’inversió 

 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
5.  Canvi destí diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
 Cultural per a l'any 2021, per a obres d'inversió. - Assistència i Cooperació 
 als Municipis 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 4 de maig 
de 2021 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2021.  
 
Vista la petició presentada pels ajuntaments relacionats de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 per a 
obres d’inversió. 
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D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el 
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament d’Agullana el canvi de destí sol·licitat en data 
22/09/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/384 pel concepte i l’import que es 
detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció Final 

Arranjament del carrer 
Colom 
 

 
49.987,67 € 

 
43.612,65 € 

 
 

 

Projecte constructiu del 
centre logístic de 
serveis municipals 
d’Aguallna 
 

318.73 €2,39  43.612,65 € 
 

TOTAL 
  43.612,65 € 

 
43.612,65 € 

 

 

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Cabanelles el canvi de destí sol·licitat en data 
22/09/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021, obres d’inversió, expedient 2021/414 pel concepte i l’import que es 
detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció Final € 

Desplegament internet 
al municipi 

 
20.000,00 € 18.000,00 €  

Càmeres videovigilància 
 

10.000,00 € 8.500,00 €  

Deixalleria mòbil i 
contenidors orgànica 

 
5.000,00 € 4.500,00 €  

 
Arranjament i 
desbrossament camins 
municipals 

  21.426,67 € 

 
Pavimentació del Pont 
de Can Turró   7.042,20 € 

 
Obertura franja 
prevenció incendis   2.531,13€ 

TOTAL 
 

 
31.000,00 € 

 
31.000,00 € 

 

 

TERCER. Obligació de difusió i publicitat. 
 
Per a subvencions inferiors a 25.000 € serà suficient l’acreditació de la difusió de la 
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis 
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general 
 
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, caldrà 
col·locar en la zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom de 
l'actuació i el logotip i el nom de la Diputació de Girona. A la tramesa del compte 
justificatiu s'haurà d'adjuntar una fotografia del cartell col·locat. 
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QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que 
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i 
a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini prorrogat que finalitza el dia 31 de 
desembre de 2022. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
6.  Assabentat. Fermesa sentència núm. 2598/2022. Recurs d'apel·lació de 
 sentència núm. 531/2021. Secció Cinquena de la Sala Contenciós 
 Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). 
 Xarxa Viària de la Diputació de Girona - 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. 
2597/2022 dictada per Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), resolutòria del recurs d’apel·lació 
de sentència núm. 531/2021 
 
Vist l'informe emès per la Sra. M. Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, el 26 de setembre de 2022 que diu: 
 
“En data 23 de setembre de 2022 se'ns ha notificat el decret de la lletrada de 
l’administració de Justícia de la Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa 
del TSJC de 21 de setembre de 2022, que declara la fermesa de la sentència núm. 
2598/2022 de 30 de juny de 2022, va desestimar el recurs d’apel·lació de sentència 
núm. 531/2021 interposat per la Diputació de Girona contra la sentència núm. 
142/2021 de 3 de maig del Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona que 
va estimar el recurs ordinari núm. 191/2019 interposat per la representació de 
Construccions Rubau,SA  contra la resolució de la Presidència de la Diputació de 
Girona del 13 de juny de 2019, que va desestimar la seva sol·licitud de reclamació de 
danys i perjudicis per l’augment del termini per la execució del contracte d’obres del 
projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIV-6612 entre el Vescomtat de 
Cabanyes i l’enllaç amb la C-31, per causes imputables a la mateixa Diputació. 
 
La sentència del JCA  núm. 2 de Girona, a més a més reconegué el dret de la part 
actora, Construccions Rubau,SA, a ser indemnitzada amb la quantitat de 207.048,04 
euros, més els corresponents interessos legals, dret que la sentència del TSJC 
confirmà. 
 
La sentència del TSJC aplicant l’article 139 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, 
reguladora la Jurisdicció Contenciós Administrativa (LRJA), va imposar les costes 
processals a la Diputació de Girona, tot limitant-les a 2.000 €, IVA inclòs. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació”. 
 



 

 

 

 

11 

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

 

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. 2597/2022 dictada per Secció Cinquena de la Sala 
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 
resolutòria del recurs d’apel·lació de sentència núm. 531/2021. 
 
 
La Comissió Informativa en queda assabentada. 
 
 
 
7.  Aprovació d'una subvenció nominativa a l'OSIC per al finançament del 
 Programa.cat 2022 - Cooperació Cultural 
 
L’any 2009 es va aprovar el Decret 48/2009, de 24 de març, que crea i regula el 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Aquesta 
normativa estableix diferents tipologies d’equipaments municipals i estipula diferents 
tipus de suport econòmic en funció de la tipologia.  
 
Actualment, els equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i 
musicals (E1) reben suport econòmic per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Programa.cat. Es tracta d’un ajut en espècie als 
ajuntaments i destinada a la contractació d’espectacles. 
 
Des de l’any 2014 es van començar a unir esforços i recursos entre la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per donar suport 
a la programació estable de caire professional dels municipis en arts escèniques i 
música i l’any 2017 s’hi va afegir la Diputació de Girona i l’any 2018 es van afegir la 
Diputació de Tarragona i l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. 
 
La Diputació de Girona es va unir a aquesta iniciativa per tal de: 

a) Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en  criteris de qualitat. 

b) Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
c) Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors 

condicions pels municipis. 
 
El 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre CLT/14/2019, de 31 
de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, l'òrgan 
permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques 
culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna 
d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts 
interessos. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb els ens locals. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport als ens locals que desenvolupen activitats culturals a 
les comarques de Girona o que plantegen iniciatives culturals estratègiques per al 
territori i que no queden incloses al Fons de Cooperació Cultural. En el marc d’aquest 
conveni, el Programa.cat és un ajut en espècie destinat als ajuntaments de les 
comarques gironines i destinada a la contractació d'espectacles. 
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El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1985, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (exp. 
2022/5384), de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar 
mitjançant un conveni, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per al suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis, el text del qual es transcriu com 
segueix: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 
ALS MUNICIPIS PER A L’ANY 2022 
 

PARTS QUE HI INTERVENEN 
 

D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, 
amb NIF P1700000A, en virtut de les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 
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 i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, 
secretari de la Diputació de Girona, com a fedetari públic, tal i com disposa l’article 
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
I de l’altra, el Sr. Jordi Foz i Dalmau, president del Consell d’Administració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), amb NIF Q0801883J, entitat 
adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 
08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en virtut de les atribucions que 
li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per 
obligar-se i es comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant 
el present conveni. 
 

EXPOSEN 
 



 

 

 

 

13 

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

 

I.- El Decret 48/2009, de 24 de març, crea el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya, que actualment es troba regulat pel vigent Decret 9/2017, de 
31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 
Aquesta normativa estableix diferents tipologies dels esmentats equipaments 
municipals i estipula diferents tipus de suport econòmic en funció de la tipologia. 
També crea els òrgans del Sistema: la Comissió Institucional, la Taula Tècnica, els 
grups de treball i el Fòrum. En aquests òrgans hi ha representants de cada diputació 
de Catalunya i també representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. La composició dels diferents grups de 
treball està oberta a qui hi vulgui participar. 
 
Aquest conveni només afecta a dues de les diferents tipologies que preveu el Decret 
esmentat en el seu article 7, en concret a aquelles que es troben en municipis amb 
menor nombre d'habitants i amb menors recursos: 
- equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) 
- i altres espais escènics i musicals locals (E1) 
 
Aquestes dues tipologies d'equipaments reben suport econòmic actualment per part 
del Departament de Cultura a través del Programa.cat, que consisteix en una 
subvenció en espècie atorgada als ajuntaments de Catalunya mitjançant una 
convocatòria de lliure concurrència i que va destinada a pagar directament a les 
companyies un percentatge del seu catxet. Es tracta d'un ajut en espècie als 
ajuntaments i destinada a la contractació d'espectacles.  
 
S'elabora una llista de propostes d’espectacles d’arts en viu que poden contractar els 
ajuntaments. La llista està validada per les dues administracions amb el suport d’una 
comissió assessora.  
 
L'annex d'aquest conveni en fa una referència més concreta a aquesta modalitat de 
suport.  
 
II. Des de l’any 2014 es van començar a unir esforços i recursos entre la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per donar suport 
a la programació estable de caire professional dels municipis en arts escèniques i 
música i l’any 2017 s’hi va afegir la Diputació de Girona i l’any 2018 es van afegir la 
Diputació de Tarragona i l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. 
 
III.- La Diputació de Girona es va unir a aquesta iniciativa per tal de: 

d) Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en  criteris de qualitat. 

e) Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
f) Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors 

condicions pels municipis. 
 
IV.- El 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre CLT/14/2019, 
de 31 de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, l'òrgan 
permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques 
culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna 
d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts 
interessos. 
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V.- En compliment del que disposa l’article 7.3 k del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel 
qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquest conveni en sessió de 28 de juliol 
de 2022. 
 
VI.- Que el conveni va ser aprovat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona de xx de xxxxxx de 2022.  
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, pel qual: 

 
ACORDEN 

 
PRIMER.- Objecte del conveni 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació 
escènica municipal, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona van unir, a partir de l’any 2017, les seves vies de suport 
destinades a aquesta finalitat. Pel que fa als ajuts per a la contractació d’espectacles, 
la Diputació de Girona va participar l’any 2018, 2019, 2020 i 2021 en el Programa.cat i 
ho vol seguir fent també l’any 2022. El Departament de Cultura (a través de l’OSIC) en 
farà la convocatòria, d’acord amb les pautes que figuren a l’annex d’aquest conveni, i 
la Diputació de Girona hi donarà suport en relació amb els municipis de la seva 
demarcació territorial. 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació avançarà a l’OSIC 
crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la 
programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut gestionada administrativament 
des de l’OSIC que comptarà amb les dotacions econòmiques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.  
Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 
 
SEGON.- Participació de les dues parts 
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciat el finançament per part del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el finançament per part de la 
Diputació de Girona. 
 
TERCER.- Obligacions de les parts 
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que: 

1. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest 
conveni hi haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Girona. 
Per fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte cinquè. A la 
Comissió Tècnica hi haurà també un representant de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural. En els dos casos, la composició és paritària. 

2. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el 
Departament de Cultura vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita 
entitat. 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes sobre 
estats de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives 
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necessàries dels imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a 
qualsevol de les dues administracions. 

3. Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors municipals 
derivats de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i utilitzar les 
dades de la seva demarcació respectant la normativa de protecció de dades. 

 
QUART.- Finançament de les parts 
Per a l’any 2022, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, dotaran el crèdit següent amb 
càrrec als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per 
a l’any 2022 (gener – desembre): 

- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 
196.347,00€ amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411.  

- Diputació de Girona: 160.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
300/3330/45390.  

Les parts podran ampliar les dotacions sempre que les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin. 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Girona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació. 
 
CINQUÈ.- Comissió Institucional i Comissió Tècnica 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una 
Comissió Institucional i una Comissió Tècnica. 
A.- Comissió Institucional 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 

- El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuarà 
com a president. 

- El/la diputat/ada delegat/ada de Cultura de la Diputació de Girona, que 
actuarà com a vice-president/a. 

- El/la director/a general de Promoció Cultural i Biblioteques. 
- El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, o 

persona en qui delegui. 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió 
de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques. 
La seva funció és establir les directrius bàsiques. 
B.- Comissió Tècnica 
Es reunirà com a mínim un cop l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 

a) El/la subdirector/a general de Promoció Cultural, que actuarà de 
president. 

b) El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció 
general de Promoció Cultural. 

c) El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
d) El/l’administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
e) Un/a tècnic/a de la Direcció General de Promoció Cultural i 

Biblioteques. 
f) Un/a tècnic/a del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de 

Girona. 
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Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió de 
la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques o un/a tècnic/a en qui delegui 
de la seva unitat. 
Funcions: 

a) Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b) Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c) Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d) Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
e) Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
f) Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les 

prestacions  necessàries per a una gestió adequada. 
g) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui 

necessari  per garantir els bons resultats en els acords establerts. 
 
SISÈ.- Vigència 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència des de la darrera de les signatures 
electròniques i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, sense perjudici que la justificació 
es pugui presentar fins al 31 de març de 2023. El present conveni es podrà prorrogar 
de manera expressa per un any mitjançant la signatura d’una addenda. 
 
SETÈ.- Forma de pagament dels ajuts a la contractació d’espectacles 
Per a l’any 2022 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Girona efectuarà 
el pagament dels 160.000 euros, previstos en el punt quart del present conveni, en 
concepte de bestreta, que aporta a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer 
front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT del 
Departament de Cultura. 
L'OSIC justificarà l'aplicació de la citada quantia al Programa.Cat davant la Diputació 
de Girona d'acord amb el que estipula el pacte següent, sense perjudici que aquesta 
pugui demanar en qualsevol moment la informació o aclariments que consideri 
necessaris a l'OSIC. 
Les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
poden fer esment a espectacles realitzats des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de 
desembre de 2022. 
 
VUITÈ.- Justificació dels ajuts a la contractació d’espectacles 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà la liquidació definitiva dels 
pagaments realitzats, que en cap cas podrà superar l’import finançat per la Diputació 
de Girona, abans del 31 de març de 2023, mitjançant la petició signada pel seu/va 
administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels 
pagaments efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la 
factura pagada, creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a 
la Diputació de Girona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari. La liquidació final 
tindrà en consideració tots els espectacles que s’hagin realitzat fins al 31 de desembre 
de 2022 (inclòs) i sol·licitats fins l’últim període de sol·licitud de subvencions. 
Abans del 31 de març de 2023, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a 
la Diputació de Girona el compte justificatiu normalitzat i una memòria detallada 
justificativa global del compliment de la destinació dels fons finançats per la Diputació 
de Girona esmentats al pacte quart i a l’annex.  
La memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons es 
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Girona i l’OSIC consensuaran 
prèviament. 
 
NOVÈ.- Reintegrament 
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Un cop presentada la liquidació final, la Diputació de Girona podrà exigir, si escau, el 
reintegrament dels romanents existents respecte dels fons transferits per la Diputació 
de Girona.  
 
DESÈ.- Comunicació 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de 
les marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es 
decideixi fer visible l’objecte del present conveni. 
 
ONZÈ.- Causes de resolució 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera 
expressa a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data 
d’expiració del conveni.  
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts 
podran optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
Són causes de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun 
dels signants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de 
comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a les altres parts signants. 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la 
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del 
conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si 
així s’ha previst. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 
altres lleis. 

 
DOTZÈ.- Protecció de dades i transparència 
Les parts es sotmeten, respecte de la protecció de les dades de caràcter personal que 
puguin recaptar-se i tractar per fer efectiu aquest conveni, a les obligacions previstes al 
Reglament general de protecció de dades– Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i a 
la resta de normativa aplicable. Dels tractaments de les dades de caràcter personal 
que eventualment se’n desprenguin, se’n donarà la informació corresponent als 
interessats, amb el contingut que preveu la legislació abans referenciada de protecció 
de dades de caràcter personal. Cada part és responsable dels corresponents 
tractaments de dades de caràcter personal que pugui dur a terme, amb ple respecte 
per la normativa de protecció de dades aplicable. 
Així mateix, les parts es comprometen a respectar la confidencialitat de la informació 
que subministren en l’execució d’aquest conveni. 
 
TRETZÈ.- Resolució de conflictes 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
de caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si 



 

 

 

 

18 

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

 

aquesta via amistosa no és possible, per la jurisdicció de l’òrgan competent de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni a la data última de les 
signatures electròniques. 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas Sr. Jordi Foz i Dalmau 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 
 
ANNEX AL CONVENI ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA ALS 
MUNICIPIS PER A L’ANY 2022 
 
Suport a les programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels 
municipis a través del pagament a les companyies 
 
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per donar suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis, s’ha acordat una modalitat d’ajut als teatres i 
auditoris que és un suport genèric a la programació estable, que els permetrà 
contractar a preus directament subvencionats a través d’un catàleg obert i validat. 
 
Objectiu: 
Ajudar a incrementar l’activitat, qualitat i la diversificació de les programacions estables 
d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així 
com dels de titularitat privada amb els quals l’ens local o l’ens públic mantingui un 
acord de col·laboració. 
 
Beneficiaris: 
Els ens que estiguin integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 
Catalunya (SPEEM). També se’n poden beneficiar els municipis de menys o igual a 
5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 
Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions 
estables municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del 
municipi. 
S’exclouen d’aquest sistema de suport: 

- Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i musicals 
locals multifuncionals (E3) del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya, d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener. 

- Els ens locals amb equipaments escènics i musicals nacionals.  
 
Sistema de suport: 
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i 
formacions musicals que s’acullin al Programa.cat i es pagarà directament un import 
que es determinarà segons la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat. 
 
Requisits dels ens locals: 

 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 
Cultura i sol·licitar-hi les activitats (espectacles i concerts) en els terminis 
establerts. 

 Fer la sol·licitud de la subvenció en espècie a EACAT. 
 Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i 

musicals bàsics (E2) o com a altres espais escènics i musicals (E1), tenir 
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inclosos al Sistema els equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les 
activitats. Aquest requisit no serà necessari en el cas de municipis de menys 
o igual a 5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i 
musicals. 

 Per poder obtenir subvenció, s'ha de sol·licitar l'ajut per a un nombre mínim 
d'espectacles de pagament i d'espectacles que no formen part del programa de 
festa major, en funció de la població del municipi i segons la classificació 
següent: 

o a) Fins a 5.000 habitants: 2 espectacles com a mínim. 
o b) De 5.001 a 10.000 habitants: 3 espectacles com a mínim. 
o c) De 10.001 a 25.000 habitants: 4 espectacles com a mínim. 
o d) De 25.001 a 50.000 habitants: 6 espectacles com a mínim. 
o e) Més de 50.000 habitants: 9 espectacles com a mínim. 

 Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres 
dades a la plataforma PICEM. 

 En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per 
l’ens local i en conveni amb alguna entitat del municipi, es podrà requerir el 
conveni o document de compromís amb l’entitat, on consti l’objecte del suport i 
el finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

 Les entitats beneficiàries hauran d’incloure en el compte justificatiu una relació 
amb l’import de la recaptació bruta de cadascuna de les activitats 
subvencionades, com també una relació de les activitats subvencionades que 
s’hagin portat a terme en el marc de la festa major del municipi o de nuclis de 
població, si escau. 

 
Requisits de companyies/ formacions/ intèrprets: 

 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 
Cultura. 

 Ser professionals.  
 En el cas de professionals de l’àmbit de les músiques clàssiques o modernes i 

populars, caldrà complir aquests requisits afegits: 
o poder demostrar que han realitzat un mínim de tres actuacions/concerts 

en programacions professionals des de l’1 d’octubre de 2020. 
o no ser bandes exclusivament de covers que fan versions o que es 

poden considerar bandes tribut. 
 
Requisits de les propostes: 
Les propostes subvencionables són aquelles que conformen la llista de propostes 
inclosa en la convocatòria corresponent de l’aplicació de Programa.cat del 
Departament de Cultura. Per formar part d’aquesta llista, cal que les propostes 
compleixin els següents requisits: 

 Haver estat presentades a l’aplicació de Programa.cat en la convocatòria 
corresponent i aconseguir l’estat “Ajut a la programació estable”. 

 Haver estat estrenades a Catalunya i programades com a mínim 1 vegada en 
els darrers 3 anys a Catalunya en el marc d’una programació professional. 

 En cas de no haver estat estrenades a Catalunya, acreditar un compromís 
explícit de programació en un equipament català que disposi d’una 
programació professional. 

 En l’àmbit de música, les propostes que presentin els grups de versions hauran 
de ser de creació i en format concert. 

 En el cas de propostes per a un públic familiar o de l’àmbit del circ: 
o només es permetrà la presentació a Programa.cat d’un màxim de cinc 

propostes per companyia. 
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o no es validaran les propostes destinades exclusivament a l’àmbit 
escolar. 

o no es validaran els projectes/tallers que principalment incloguin 
participació social i on el nucli de la proposta sigui bàsicament educatiu i 
pedagògic. 

 
Activitats subvencionables: 

 Són objecte de suport les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i concerts 
professionals inclosos en la programació estable d’iniciativa municipal, pels 
quals es faci pagar un preu d’entrada, i les propostes artístiques que s’hagin 
concebut per a fer-se al carrer, que podran ser gratuïtes. La professionalitat de 
les propostes serà valorada mitjançant una comissió assessora. 

 Són subvencionables les actuacions que siguin objecte de retransmissió en 
directe (streaming) d’espectacles inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat, amb entrada o accés de pagament gestionat per la persona 
sol·licitant de la subvenció o el que en tingui la gestió externalitzada. 

 Se subvencionaran les activitats no organitzades directament per l’ens local 
que es considerin part de la programació municipal, sempre que estiguin 
avalades per un conveni de col·laboració o resolució de subvenció on consti el 
suport i/o finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

 
Activitats no subvencionables: 

 No se subvencionaran els espectacles que la comissió assessora consideri no 
professionals. 

 No se subvencionaran les actuacions d’espectacles que siguin d’entrada 
gratuïta, amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per 
fer-se al carrer. No se subvencionaran les funcions que formin part del 
programa de la festa major, a excepció  de les propostes artístiques que 
s'hagin concebut per fer-se al carrer i en les condicions que quedin regulades 
en les bases publicades en el DOGC. 

 No se subvencionaran activitats que ja hagin rebut un ajut per a la mateixa 
finalitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i/o de la 
Diputació de Girona.  

 No se subvencionaran activitats que formin part d’altres circuits o xarxes 
existents. 

 No se subvencionaran les creacions locals que només s’exhibeixen al mateix 
municipi en què s’han creat. 

 No se subvencionaran els espectacles o els concerts que formen part de 
cercaviles o rues dins de festes tradicionals (Reis, Carnestoltes, etc.). 

 No se subvencionaran les funcions destinades a públic escolar. 
 No se subvencionaran els concerts concebuts o destinats al ball del públic 

assistent (orquestres de ball, discjòqueis, ballades de sardanes, entre d’altres). 
 
Import subvencionable: 

 El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer 
cas l’import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i 
que la taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no per a 
la companyia. Les despeses en concepte de dietes o transports es 
consideraran incloses, a tots els efectes, dins d’aquest concepte. 

 Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge 
gestionat per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. 

 La subvenció podrà ser percentual, i sempre segons les disponibilitats 
pressupostàries amb aplicació lineal del barem a tota la programació 



 

 

 

 

21 

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

 

professional que sigui sol·licitada dins els terminis i que compleixi els requisits 
o criteris establerts.  

 En cap cas se subvencionarà un tram econòmic que superi els 8.000 € + IVA 
 La quantia de la subvenció no pot ser superior en cap cas al 65% del cost 

subvencionable de cada espectacle contractat. 
 Per al primer trimestre de 2022 s’estableix un suport genèric (especificat en les 

taules de suport econòmic), que s’actualitzarà trimestralment. Aquest suport es 
podrà reduir o augmentar de manera proporcional trimestralment en funció de 
les subvencions atorgades al trimestre anterior i de la disponibilitat 
pressupostària. 

 Quan la Generalitat i la Diputació ho considerin convenient i atenent a la 
disponibilitat pressupostària, es podrà establir per les bases publicades al 
DOGC un suport addicional a les propostes d’especial interès per itinerar pels 
municipis, que seran valorades per la comissió assessora conforme a criteris 
de qualitat, interès cultural i adequació econòmica, així com discriminació 
positiva segons àmbit o subàmbit artístic (en especial els que disposin de plans 
integrals específics). 

 
Procediment: 

 Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a 
l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de Cultura, informant-hi 
sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet màxim ofertat, i la disponibilitat, 
entre d’altres, i presentant-hi la documentació que se’ls requereixi. Aquesta 
aplicació informàtica és l’eina d’informació principal pels programadors i els 
professionals. 

 Els ens locals i les companyies/formacions/intèrprets podran consultar tant al 
web del Departament de Cultura com a la plataforma de Programa.cat les 
taules de suport, les quals seran revisades trimestralment. 

 Els ens locals o ens públics vinculats o dependents tindran uns períodes de 
contractació en els quals hauran d’informar a l’aplicació informàtica de 
Programa.cat sobre el dia, l’hora, el lloc i l’import de les funcions de la llista 
d’activitats que contractin. 

 Les companyies i formacions musicals hauran de validar les activitats que 
contractin els ens locals mitjançant Programa.cat en els terminis que es fixaran 
trimestralment. 

 Un cop els tècnics de la Generalitat i de la Diputació de Girona hagin revisat les 
peticions i donat conformitat a les activitats, a l’apartat “Activitats Culturals” de 
Programa.cat s’hi podrà consultar el suport econòmic assignat a cada activitat. 

 Un cop l’activitat s’hagi realitzat, les companyies, grups i formacions que 
consultin aquests imports ja podran facturar a l’ajuntament o ens vinculat o 
dependent. També podran presentar la factura a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (en endavant OSIC) del Departament de Cultura en el 
moment que l’Oficina els enviï el contracte menor corresponent, i sempre que 
l’activitat ja hagi tingut lloc. 

 Els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents hauran de presentar (via 
l’Extranet de les Administracions Catalanes, EACAT) la corresponent sol·licitud 
de subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la 
contractació, a través de Progama.cat, d’activitats anuals. 

 En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució 
mixta pels quals s’ha demanat suport, caldrà que l’ajuntament trameti, dins els 
30 dies següents a l’actuació, un document on s’acrediti l’import total de 
l’activitat (caixet +taquilla) al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
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 Qualsevol modificació de les condicions de les activitats haurà de ser notificada 
obligatòriament per part de l’ajuntament abans de la data de la seva realització. 

 
Comissió assessora: 
Està formada per programadors municipals i tècnics del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i de les quatre diputacions. 
Es regirà amb criteris de rigor, transparència, neutralitat i objectivitat, haurà d’estar 
exempta d’interessos de part i haurà de subscriure un codi que regirà els seus drets i 
deures. 
A les reunions de la comissió assessora s’informarà de les propostes artístiques que 
siguin novetat a la llista de propostes d’espectacles en viu i se’n valorarà la idoneïtat i 
professionalitat, en cas de dubte. 
Les funcions de la comissió seran: 

 Valorar la professionalitat de les propostes que es presenten a la llista 
d’espectacles en viu, així com els seus costos en relació als formats. 

 Aportar coneixement sobre els formats i continguts que s’estan programant i 
que la llista de propostes d’espectacles en viu hauria de prioritzar. 

 Fer propostes de millora de la llista d’espectacles en viu, detectar buits en certs 
àmbits artístics i buscar estratègies per ajudar a fer el catàleg més útil pels 
programadors municipals. 

 Coordinar la mobilitat i el seguiment d’esdeveniments artístics i la participació 
en xarxes per poder tenir un coneixement més ampli i exhaustiu de les 
propostes i els actors que intervenen. 

 Informar sobre projectes de producció que poden tenir interès per a les 
programacions municipals. 

 Determinar l’especial interès de les propostes. 
 Valorar els espectacles / concerts en base a: 

o Actualitat (propostes estrenades recentment i que no hagin girat o hagin 
iniciat gira els darrers 6 mesos) 

o Interès cultural de la proposta 
o Qualitat artística 
o Relació equitativa format/caixet 
o Varietat de format i especialitat pel que fa a les temàtiques i als 

subgèneres 
o Propostes que siguin adequades per generar públic a les arts escèniques i 

musicals 
 Traslladar a la Comissió Tècnica del Conveni entre el Departament de Cultura i 

la Diputació de Girona recomanacions o propostes que facin referència a les 
funcions pròpies d’aquesta darrera Comissió. 

 
La comissió es podrà convocar periòdicament, abans d’obrir el període de sol·licitud 
d’activitats dels ens locals establerts al següent calendari. 
 
Calendari: 

 La convocatòria de Programa.cat funciona per anys naturals. 
 L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. La 

proposta actual és pel primer trimestre de 2022. De cara als següents 
trimestres es revisaran els aspectes que les comissions tècniques dels 
convenis estimin oportuns. 

 El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies, 
distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat 
2022 s’obre del 20 de setembre de 2021 fins al 21 d’octubre de 2022 
(ambdós inclosos). 
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 S’estableixen els següents períodes de sol·licitud d’activitats dels ens locals o 
ens públics vinculats o dependents per a les activitats del 2022: 

o Del 16 al 29 de novembre de 2021: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022. 

o Del 15 al 28 de febrer de 2022: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2022. 

o Del 10 al 23 de de maig de 2022: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2022. 

o Del 13 al 26 de setembre de 2022: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2022. 

 Els ajuntaments o ens locals o dependents han de presentar les seves 
sol·licituds mitjançant EACAT per a la contractació d'espectacles professionals 
inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l’any 2022. La 
sol·licitud de la subvenció en espècie s'ha de presentar sempre abans de la 
realització del primer espectacle programat i dins el període de presentació de 
sol·licituds. Únicament quan l’espectacle s’ha fet abans o dins els primers 
trenta dies naturals del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, 
es pot tramitar la sol·licitud única després de la realització de l’espectacle. 

 Un cop realitzada l’activitat, el període de pagament a les 
companyies/formacions/intèrprets serà d’un màxim de 30 dies a partir de la 
data d’entrada de la factura a la bústia de correu de l’OSIC. 

 
Taules de suport econòmic del primer trimestre de 2022: 
En l’àmbit de la demarcació de Girona, se sumaran tant els barems de suport 
especificats en la Taula 1 com els indicats en la Taula 2. 
Els percentatges de suport de les activitats es poden reduir o augmentar de manera 
proporcional trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre 
anterior i de la disponibilitat pressupostària.  
 
Taula 1. Concreció del suport del Departament de Cultura pel primer trimestre de  
2022 per a tot Catalunya (orientativa fins a l’aprovació definitiva del pressupost  2022 
de la Generalitat de Catalunya) 
 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 

Circ Dansa Música Teatre 

Municipis de menys o igual a 5.000 
habitants sense equipaments escènics o 
musicals (no integrables a l’SPEEM) 

30% 30% 23% 20% 

E1 30% 30% 23% 20% 

E2 25% 25% 18% 15% 

 
Suports addicionals:     

 Espectacles i concerts per a públic familiar: 5% 
 Músiques clàssiques: 3 % 
 Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la Generalitat de Catalunya durant els 4 anys 

naturals anteriors al de la concessió de la subvenció o que siguin produccions que reben, durant l’any de 
concessió de la subvenció, un ajut de la Generalitat mitjançant conveni: 2,5% 

 Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès per itinerar pels municipis: 10 %, 
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d’acord amb la classificació que estableix el catàleg d’espectacles Programa.cat (que no és acumulable al 
suport addicional del 2,5% del paràgraf anterior). 

 
Taula 2. Concreció del suport de la Diputació de Girona pel primer trimestre de 2022 
per als municipis de la província de Girona 
 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 

Circ Dansa Música Teatre  

Municipis de menys o igual a 5.000 habitants 
sense equipaments escènics o musicals (no 
integrables a l’SPEEM) 

14 % 14 % 12 % 12 %  

E1 14 % 14 % 12 % 12 % 

E2 14 % 14 % 12 % 12 % 

 
Suports addicionals: 

 Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial 
interès per itinerar pels municipis: 10 %, d’acord amb la classificació que 
estableix el catàleg d’espectacles Programa.cat”. 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CENT SEIXANTA MIL 
EUROS (160.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3330/45390 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb 
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
8.  Aprovació d'una subvenció nominativa a l'OSIC per al finançament del 
 suport a la programació municipal d'arts escèniques, música i arts visuals 
 en l'àmbit de l'ensenyament reglat - Cooperació Cultural 
 
La línia de subvencions per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts 
visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat és una línia nova que s'ha elaborat a partir 
de la demanda de responsables de la programació d'arts escèniques i música del 
Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. A partir de l'estudi 
sobre programes existents de la demarcació de Girona es va elaborar un anàlisi i es va 
crear una comissió per tal d'elaborar una proposta de suport en aquest àmbit. 
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L'11 de desembre del 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar promoure 
l'ensenyament de les arts escèniques, la música i les arts visuals a les escoles i els 
instituts. L'acord del Govern estableix que els departaments d'Educació i de Cultura 
han de treballar plegats amb l'objectiu de formar espectadors, educar en la sensibilitat 
artística i crear nous públics en les arts en viu, juntament  amb la participació de la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i el Departament d'Educació de 
l'Administració de la Generalitat. 
 
La Diputació de Girona es va unir a aquesta iniciativa per tal de: 

a) Garantir l’accés de tot l’alumnat a una oferta artística professional basada en  
criteris de qualitat. 

b) Optimitzar l’ús dels equipaments escènics, musicals i d’arts visuals dels 
municipis del país. 

c) Facilitar les programacions professionals d’espectacles i concerts o 
d’exposicions i projectes d’arts visuals. 

d) Facilitar projectes participatius que involucren l’alumnat en un procés creatiu o 
pràctica artística de la mà dels professionals.  

e) Vincular les polítiques educatives i culturals municipals amb l’objectiu de formar 
espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts 
en viu i en les arts visuals, i afavorir el desenvolupament intel·lectual, 
emocional i personal de l’alumnat. 

 
El 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre CLT/14/2019, de 31 
de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, l'òrgan 
permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques 
culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna 
d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts 
interessos. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb els ens locals. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport als ens locals que desenvolupen activitats culturals a 
les comarques de Girona o que plantegen iniciatives culturals estratègiques per al 
territori i que no queden incloses al Fons de Cooperació Cultural. En el marc d’aquest 
conveni, la programació municipal d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de 
l’ensenyament reglat és un ajut en espècie destinat als ajuntaments de les comarques 
gironines per a programacions professionals d’espectacles i concerts o d’exposicions i 
projectes d’arts visuals o per a projectes participatius que involucren els alumnes en un 
procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals.  
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1985, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (exp. 
2022/7921), 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 
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subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar 
mitjançant un conveni, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per al suport a la 
programació municipal d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de 
l’ensenyament reglat per al curs 2021-2022, el text del qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ MUNICIPAL D’ARTS 
ESCÈNIQUES, MÚSICA I ARTS VISUALS EN L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT 
REGLAT PER AL CURS 2021-2022 
 

PARTS QUE HI INTERVENEN 
 

D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, 
amb NIF P1700000A, en virtut de les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 
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 i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, 
secretari de la Diputació de Girona, com a fedetari públic, tal i com disposa l’article 
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
I de l’altra, el Sr. Jordi Foz i Dalmau, president del Consell d’Administració de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), amb NIF Q0801883J, entitat 
adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 
08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en virtut de les atribucions que 
li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per 
obligar-se i es comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant 
el present conveni. 
 

EXPOSEN 
 
I.- La línia de subvencions per als programes municipals d'arts escèniques, música i 
arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat és una línia nova que s'ha elaborat a 
partir de la demanda de responsables de la programació d'arts escèniques i música 
del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. A partir de 
l'estudi sobre programes existents de la demarcació de Girona es va elaborar un 
anàlisi i es va crear una comissió per tal d'elaborar una proposta de suport en aquest 
àmbit. 
 
II.- L'11 de desembre del 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar promoure 
l'ensenyament de les arts escèniques, la música i les arts visuals a les escoles i els 
instituts. L'acord del Govern estableix que els departaments d'Educació i de Cultura 
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han de treballar plegats amb l'objectiu de formar espectadors, educar en la sensibilitat 
artística i crear nous públics en les arts en viu, juntament  amb la participació de la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i el Departament d'Educació de 
l'Administració de la Generalitat. 
 
III.- La Diputació de Girona es va unir a aquesta iniciativa per tal de: 

a) Garantir l’accés de tot l’alumnat a una oferta artística professional basada en  
criteris de qualitat. 

b) Optimitzar l’ús dels equipaments escènics, musicals i d’arts visuals dels 
municipis del país. 

c) Facilitar les programacions professionals d’espectacles i concerts o 
d’exposicions i projectes d’arts visuals. 

d) Facilitar projectes participatius que involucren l’alumnat en un procés creatiu o 
pràctica artística de la mà dels professionals.  

e) Vincular les polítiques educatives i culturals municipals amb l’objectiu de formar 
espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts 
en viu i en les arts visuals, i afavorir el desenvolupament intel·lectual, 
emocional i personal de l’alumnat. 

 
IV.- El 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre CLT/14/2019, 
de 31 de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, l'òrgan 
permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques 
culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna 
d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts 
interessos. 
 
V.- En compliment del que disposa l’article 7.3 k del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel 
qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquest conveni en sessió de 28 de juliol 
de 2022. 
 
VI.- Que el conveni va ser aprovat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona de xx de xxxxxx de 2022.  
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, pel qual: 

 
ACORDEN 

 
PRIMER.- Objecte del conveni 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació 
municipal d’arts escèniques, música i arts visuals a l’àmbit de l’ensenyament reglat, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona van 
unir, a partir del curs 2021-2022 les seves vies de suport destinades a aquesta finalitat. 
El Departament de Cultura (a través de l’OSIC) en farà la convocatòria, d’acord amb 
les pautes que figuren a l’annex d’aquest conveni, i la Diputació de Girona hi donarà 
suport en relació amb els municipis de la seva demarcació territorial. 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació finançarà a l’OSIC 
amb crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la 
programació municipal en l’àmbit de l’ensenyament reglat. Es crearà una única línia 
d’ajut gestionada administrativament des de l’OSIC que comptarà amb les dotacions 
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econòmiques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Girona.  
Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 
 
SEGON.- Participació de les dues parts 
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciat el finançament per part del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el finançament per part de la 
Diputació de Girona. 
 
TERCER.- Obligacions de les parts 
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que: 

a) En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest 
conveni hi haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Girona. 

b) De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el 
Departament de Cultura vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita 
entitat. 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes sobre 
estats de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives 
necessàries dels imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a 
qualsevol de les dues administracions. 

c) Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors municipals 
derivats de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i utilitzar les 
dades de la seva demarcació respectant la normativa de protecció de dades. 

 
QUART.- Finançament de les parts 
Per a l’any 2022, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, dotaran el crèdit següent amb 
càrrec als seus respectius pressupostos: 

a) Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 
467.500,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/4600001.  

b) Diputació de Girona: 75.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
300/3260/45391.  

Les parts podran ampliar les dotacions sempre que les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin. 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Girona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques, música i d’arts visuals a 
l’àmbit de l’ensenyament reglat corresponents als municipis de la seva demarcació. 
 
CINQUÈ.- Comissió Institucional i Comissió Tècnica 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una 
Comissió Institucional i una Comissió Tècnica. 
A.- Comissió Institucional 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 

a) El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuarà 
com a president. 

b) El/la diputat/ada delegat/ada de Cultura de la Diputació de Girona, que 
actuarà com a vice-president/a. 

c) El/la director/a general de Promoció Cultural i Biblioteques. 
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d) El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, o 
persona en qui delegui. 

Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió 
de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques. 
La seva funció és establir les directrius bàsiques. 
B.- Comissió Tècnica 
Es reunirà com a mínim un cop l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 

a) El/la subdirector/a general de Promoció Cultural, que actuarà de 
president. 

b) El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció 
general de Promoció Cultural. 

c) El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
d) El/l’administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
e) Un/a tècnic/a de la Direcció General de Promoció Cultural i 

Biblioteques. 
f) Un/a tècnic/a del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de 

Girona. 
 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió de 
la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques o un/a tècnic/a en qui delegui 
de la seva unitat. 
Funcions: 

a) Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b) Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c) Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d) Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
e) Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
f) Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les 

prestacions  necessàries per a una gestió adequada. 
g) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui 

necessari  per garantir els bons resultats en els acords establerts. 
 
SISÈ.- Vigència 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència des de la darrera de les signatures 
electròniques i finalitzarà el 30 de setembre de 2022, sense perjudici que la justificació 
es pugui presentar fins al 31 d’octubre de 2022. El present conveni es podrà prorrogar 
de manera expressa per un any mitjançant la signatura d’una addenda. 
 
SETÈ.- Forma de pagament  
Per a l’any 2022 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Girona efectuarà 
el pagament dels 75.000 euros, que aporta a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
per fer front a les ajudes sol·licitades. 
L'OSIC justificarà l'aplicació de la citada quantia a la programació municipal d’arts 
escèniques, música i arts visuals a l’àmbit de l’ensenyament reglat davant la Diputació 
de Girona d'acord amb el que estipula el pacte següent, sense perjudici que aquesta 
pugui demanar en qualsevol moment la informació o aclariments que consideri 
necessaris a l'OSIC. 
Les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
poden fer esment a les activitats realitzades des del 15 de setembre de 2021 fins al 30 
de juny de 2022. 
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VUITÈ.- Justificació dels ajuts a la contractació d’espectacles 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà la liquidació definitiva dels 
pagaments realitzats, que en cap cas podrà superar l’import finançat per la Diputació 
de Girona, abans del 31 d’octubre de 2022, mitjançant la petició signada pel seu/va 
administrador/a, segons les peticions fetes pels beneficiaris. La liquidació final tindrà 
en consideració totes les activitats, tant de programacions professionals com de 
projectes participatius, que s’hagin realitzat fins al 30 de juny de 2022 (inclòs). 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la Diputació de Girona una 
memòria justificativa, mitjançant el compte justificatiu normalitzat, i la liquidació 
definitiva de l’aplicació total de la quantia, sense perjudici que aquesta pugui demanar 
en qualsevol moment la informació o aclariments que consideri necessaris a l'OSIC. 
 
NOVÈ.- Reintegrament 
Un cop presentada la liquidació final, la Diputació de Girona podrà exigir, si escau, el 
reintegrament dels romanents existents respecte dels fons transferits per la Diputació 
de Girona.  
 
DESÈ.- Comunicació 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de 
les marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es 
decideixi fer visible l’objecte del present conveni. En tota la comunicació i les accions 
de suport als municipis de la província de Girona ha de constar el logotip de la 
Diputació de Girona.  
 
ONZÈ.- Causes de resolució 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera 
expressa a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data 
d’expiració del conveni.  
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts 
podran optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
Són causes de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun 
dels signants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de 
comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a les altres parts signants. 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la 
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del 
conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si 
així s’ha previst. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 
altres lleis. 

 
DOTZÈ.- Protecció de dades i transparència 
Les parts es sotmeten, respecte de la protecció de les dades de caràcter personal que 
puguin recaptar-se i tractar per fer efectiu aquest conveni, a les obligacions previstes al 
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Reglament general de protecció de dades– Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i a 
la resta de normativa aplicable. Dels tractaments de les dades de caràcter personal 
que eventualment se’n desprenguin, se’n donarà la informació corresponent als 
interessats, amb el contingut que preveu la legislació abans referenciada de protecció 
de dades de caràcter personal. Cada part és responsable dels corresponents 
tractaments de dades de caràcter personal que pugui dur a terme, amb ple respecte 
per la normativa de protecció de dades aplicable. 
Així mateix, les parts es comprometen a respectar la confidencialitat de la informació 
que subministren en l’execució d’aquest conveni. 
 
TRETZÈ.- Resolució de conflictes 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
de caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si 
aquesta via amistosa no és possible, per la jurisdicció de l’òrgan competent de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni a la data última de les 
signatures electròniques. 
 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas Sr. Jordi Foz i Dalmau 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 
 
ANNEX AL CONVENI ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ MUNICIPAL D’ARTS ESCÈNIQUES, 
MÚSICA I ARTS VISUALS EN L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT REGLAT PER AL 
CURS 2021-2022 
 
Suport a la programació municipal d’arts escèniques, música i arts visuals en 
l’àmbit de l’ensenyament reglat per al curs 2021-2022 
 
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per donar suport a la programació 
municipal d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat 
s’ha acordat una modalitat d’ajut als ajuntaments de la província de Girona i les 
entitats municipals descentralitzades.  
 
Objectiu: 
Vincular les polítiques educatives i culturals municipals amb l’objectiu de formar 
espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i 
les arts visuals, i afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels 
alumnes. 
 
Beneficiaris: 

- Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades.  
 
Activitats subvencionables: 

 Programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de 
l’ensenyament reglat durant el curs escolar.  

 Els programes poden incloure dos tipus de línies d’actuació: 
 Programacions professionals d’espectacles i concerts o 

d’exposicions i projectes d’arts visuals. 



 

 

 

 

32 

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

 

 Projectes participatius que involucren els alumnes en un procés 
creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals. 

 
Activitats no subvencionables: 

 No se subvencionarà la programació adreçada a l’alumnat de les escoles 
bressol.  

 No se subvencionaran les sessions de cinema.  
 No se subvencionaran les visites i les activitats a museus i altres espais d’art o 

centres patrimonials no directament relacionats amb els llenguatges i 
pràctiques artístiques contemporànies. 

 No se subvencionaran les activitats pedagògiques lligades a les activitats dels 
centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de 
caràcter professional en equipaments de titularitat pública.  

 No se subvencionaran les activitats pedagògiques lligades a l’organització 
d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, 
cicles i esdeveniments similars.  

 No se subvencionarà el programa ”Argonautes” que impulsa la Direcció del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. 

 
Quantia: 

 La quantia de la subvenció per a cada ajuntament o entitat és d’un mínim de 
200,00 euros i un màxim de 25.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 
50% del cost subvencionable del programa municipal objecte de la subvenció. 

 Es pot superar l’import màxim de la subvenció del 50% del cost subvencionable 
per arribar a l’import mínim de 200,00 euros.  

 Els sol·licitants de la província de Girona reben una aportació econòmica 
suplementària, que finança la Diputació de Girona, i que és proporcional a la 
puntuació màxima obtinguda d’acord amb els criteris de valoració establerts al 
punt setè de les bases. En aquest cas no s’aplica la limitació d’un màxim de 
quantia de 25.000,00 euros que s’estableix al punt 4.1 de les bases, pel que fa 
a l’aportació suplementària.  

 
Requisits de les propostes 
a) Tots els programes han de complir els requisits i les condicions següents: 
a.1) Han d'estar adreçats a l'alumnat d'educació infantil, primària, secundària, 
batxillerat o cicles formatius. 
a.2) Els programes han de tenir lloc en horari lectiu, durant el curs escolar iniciat l'any 
de concessió de la subvenció. 
a.3) Els programes es poden gestionar de manera directa o indirecta. La gestió 
indirecta s'ha de fer d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractes del 
sector públic. Es pot concertar amb terceres persones l'execució de totes les activitats 
objecte de la subvenció fins al 100% del seu import. 
b) En el cas de les programacions professionals d'arts escèniques i música, s'ha 
d'establir un preu d'entrada, per alumne i espectacle o concert. 
c) En el cas de projectes participatius, s'han de complir els requisits següents: 
c.1) S'han de realitzar amb professionals d'arts escèniques, música o arts visuals 
externs al centre docent. 
c.2) Els projectes participatius poden ser presencials o en format en línia.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETANTA-CINC MIL EUROS 
(75.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3260/45391 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
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TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb 
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
9.  Autorització per la contractació de persones vinculades a Punt 
 Produccions Teatrals, SL, per la producció teatral "Primavera", de Xavi 
 Morató - Cooperació Cultural 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 17 de maig de 2022, va 
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per 
a la cultura, 2022 (2022/320), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a 
Punt Produccions Teatrals, SL per la producció teatral “Primavera”, de Xavi Morató 
(exp. 2022/3162). 
 
El punt dissetè de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, de 
la Diputació de Girona, concreta la prohibició de contractació de persones vinculades, 
d’acord a l’art. 29.7 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest article preveu la possibilitat de contractar a persones vinculades en el cas que 
la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització de la Diputació de Girona.  
 
Així mateix, d’acord amb l’apartat d) del mateix article “En cap cas podrà concertar-se 
pel beneficiari l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones 
o entitats vinculades amb el beneficiari, excepte que s’obtingui una autorització prèvia 
expressa de l’òrgan concedent...”. 
 
En data 8 de setembre de 2022, número de registre E-2022/27071, Punt Produccions 
Teatrals, SL ha sol·licitat l’autorització per a contractar una persona vinculada a 
l’associació, a preu de mercat 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Autoritzar a Punt Produccions Teatrals SL per a la contractació de: 
 

NOM NIF CONCEPTE 
Arnau Nadal Moradell 415****6T Producció i ajudant direcció 
 
SEGON. Notificar aquest acord a Punt Produccions Teatrals SL. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
10.  Aprovació d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Llívia per al 
 Festival de Música de la Cerdanya - Cooperació Cultural 
 
L’Ajuntament de Llívia ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció pel 
finançament del Festival de Música de la Cerdanya, en l’anualitat 2022, i s’ha instruït 
l’expedient corresponent (2022/34). 
 

Conjuntament els Ajuntaments de Llívia i Puigcerdà, coorganitzen la 41a edició del 
Festival de Música Vila de Llívia, que passa a denominar-se Festival de Música de 
Cerdanya.  
 
Aquest festival, referent de la música clàssica al Pirineu, es concentra en part en la 
música simfònica i molt parcialment en la de cambra, esdevenint l'únic festival de 
música simfònica de la Cerdanya i del Pirineu. L'objectiu és poder oferir al territori 
grans orquestres simfòniques, en un territori on no hi ha programació de música 
simfònica al llarg de l'any, i apropar la música clàssica i els grans autors de la 
història de la música en un territori on tampoc hi ha programació estable de música 
clàssica. També s’obre a música Simfònica més actual. Bona part d’aquests 
concerts s’han programat al Palau de la Música Catalana, una de les institucions 
musicals de referència a Catalunya, però mai s’han programat al Pirineu. 
Paral·lelament, el festival canvia d'orientació i s'obre a d'altres gèneres musicals. 
Pel que fa als intèrprets, hi ha una important presència de grups catalans. 
 
El festival pretén obrir-se així a nous grups d'edat i crear nous públics culturals. 
Especialment, ens dirigim a tres nous col·lectius (joves, gent gran i persones 
discapacitades). També es pretén modernitzar la gestió del festival: sistemes 
d'avaluació de resultats, presència a les xarxes socials i pla de comunicació, 
estratègies de públic definides, etc.  
 
Finalment, aquest festival pretén ser el festival de música de referència tant per la 
banda catalana de la Cerdanya com per la banda francesa, on l’oferta cultural no 
és molt extensa i on no hi ha oferta habitual de concerts simfònics o de grans 
concerts a l’aire lliure.  
 
A més, el públic francès sempre ha representat un percentatge significatiu del 
públic total del festival.  
 
Amb tots aquests canvis d’enfocament, programació, model de festival, etc., el 
festival ha recuperat el prestigi, reconeixement, qualitat cultural i volum de públic 
que havia tingut anteriorment. L'any passat ja es va notar un increment significatiu 
de públic, i enguany hem consolidat aquest gran increment de públic en tots els 
concerts. 
 
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 d’aquesta 
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línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les 
arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts 
escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Llívia, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 
16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Llívia, per al finançament del 
Festival de Música de la Cerdanya, que tindrà lloc a Llívia i Puigcerdà, l’any 2022, que 
es detalla a continuació:  
 

Número d'expedient 
electrònic 

Nom del (nom del 
beneficiari) 

NIF del beneficiari Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/34 Ajuntament de Llívia P1710100G Festival de Música 
de la Cerdanya 

De l’1 de gener 
de 2022 al 30 de 
setembre de 2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

32.624,72 € 32.624,72 € 25.000,00 € 76,62 %  32.624,72 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46221 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 de 2022 fins 
al 30 de setembre de 2022. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
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Es considera que l’Ajuntament de Llívia 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 76,62 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Llívia ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
32.624,72 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de 
la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  

a) Nombre d’assistents a l’activitat. 
b) La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines 

incorpora.  
c) La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou 

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
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 31 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: 

a) 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llívia. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
11.  Subvenció nominativa a la Fundació UFEC pel Projecte de digitalització 
 de l'esport català - Servei d'Esports 
 
La Junta de Govern acorda modificar la data de finalització del període d’execució i la 
del termini de justificació, essent totes dues el 30 de novembre de 2022. 
 
La Fundació UFEC, amb domicili a Barcelona, en data 5 de setembre de 2022 ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Projecte de digitalització de 
l’esport català i s’ha instruït l'expedient 2022/8836. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació UFEC, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 
16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2022/8836 Fundació UFEC G66849241 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Projecte de digitalització de l’esport català Corrent 

Pressupost de l’activitat € Import de la subvenció 
€ 

Import a justificar € % de finançament 

144.887,50 20.000,00 144.887,50 13,80 % 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.78103 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2022. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les despeses 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
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subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa.  
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2021 i 
finalitza el 30 de novembre de 2022. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. 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 que 
finalitza el 30 de novembre de 2022, l’import de 144.887,50 euros corresponent a 
l’import total de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent: 

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè d’aquest 
acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).  

Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge de 
finançament. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
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Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors 
a la presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de 
la subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el pagament es farà 
efectiu mitjançant transferència bancària.  
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Els beneficiaris que utilitzin les xarxes socials, quan difonguin les actuacions 
subvencionades per Diputació de Girona, ho hauran de fer utilitzant l’etiqueta 
@diputaciogirona i el hashtag #EsportsDdGi 
Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà 
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a 
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports.  
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, 
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes 
permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que 
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 
15 dies per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 

http://www.ddgi.cat/materialesports


 

 

 

 

43 

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

 

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà 
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar 
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere. 
h) Promoure i acollir activitats o sessions per les entitats del territori. 
i) Participar activament en els actes i activitats que la Diputació de Girona li demani. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat l’acord corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un 
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el 
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquest 
acord es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin 
modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els 
terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de preparació de 
l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan estigui 
degudament motivat. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

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. 

El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a la Fundació UFEC. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
12.  Subvenció nominativa al Club Bàsquet Girona 2014 per l'organització del 
 Playoff d'ascens a la Lliga ACB - Servei d'Esports 
 
El Club Bàsquet Girona 2014, amb domicili a Girona, en data 6 de setembre de 2022 
ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de l’organització del 
Playoff d’ascens a la Lliga ACB i s’ha instruït l'expedient 2022/8947. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Club Bàsquet Girona 2014, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist 
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat 
amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2022/8947 Club Bàsquet Girona 2014 G66294505 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Organització del Playoff d’ascens a la Lliga ACB Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció 
€ 

Import a justificar € % de finançament 

135.764,00 50.000,00 135.764,00 36,83% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 50.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.48155 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2022. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les despeses 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa.  
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No es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic sense la 
retenció fiscal corresponent. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 d’abril de 2022 i 
finalitza el 31 d’agost de 2022. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. 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 que 
finalitza el 15 de novembre de 2022, l’import de 135.764,00 euros corresponent a 
l’import total de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació la 
documentació següent: 

a) compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent: 

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
2. 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.  
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb 
la identificació de l’import i la procedència. 
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè d’aquest 
acord. 
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).  

b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, 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 ha d’exposar 
de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions 
obtingudes. 

Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge de 
finançament. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors 
a la presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de 
la subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el pagament es farà 
efectiu mitjançant transferència bancària.  
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Els beneficiaris que utilitzin les xarxes socials, quan difonguin les actuacions 
subvencionades per Diputació de Girona, ho hauran de fer utilitzant l’etiqueta 
@diputaciogirona i el hashtag #EsportsDdGi 
Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà 
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a 
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports.  
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, 
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. 

http://www.ddgi.cat/materialesports
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Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà 
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar 
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere. 
h) Promoure i acollir activitats o sessions per les entitats del territori. 
i) Participar activament en els actes i activitats que la Diputació de Girona li demani. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat l’acord corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un 
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 

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. 

El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord al Club Bàsquet Girona 2014. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
13.  Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Porqueres 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 2022/6264 Ajuntament de Porqueres P1714600B 14/09/2022 
 
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 
2022/6264 Ajuntament de 

Porqueres 
P1714600B A3 920220007449 7.291,67 € 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Porqueres. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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14.  Acceptar la renúncia de l'Ajuntament del CV Sant Antoni a la subvenció 
 pel subprograma B4 - 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 
B4 2022/3146 Club Vela Sant Antoni G17223389 07/09/2022 

 
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 
2022/3146 Club Vela Sant Antoni G17223389 B4 920220009088 1.000,00 € 

 
Segon. Notificar aquest acord al Club Vela Sant Antoni. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
15.  Aprovació canvi imputació subvenció calderes 2020 a l'Ajuntament de 
 Palafrugell - Medi Ambient 
 
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 19 de novembre de 2019, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes 
de biomassa. 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 3 de desembre de 2019 va 
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de 
calderes de biomassa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200. 
 
La Junta de Govern de 21 de juliol de 2020 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de 
Palafrugell una subvenció de 70.000,00 euros dins d’aquesta campanya. 
 
En data 21 de setembre de 2021 l’Ajuntament de Palafrugell va demanar el pagament 
del 95% de la bestreta, és a dir de 66.500,00 euros,  tal com es preveu al punt 15 de 
les bases. 
 
Vist que els romanents de 2020 no poden ser utilitzats més enllà del 2021. 
 
L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de 
la despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la 
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern. 
 
Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de 
la subvenció a l’Ajuntament de Palafrugell, amb NIF P1712400I, Exp. 2020/2771, per 
la instal·lació d'una xarxa de calor per diversos equipaments municipals, dins la 
campanya de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de 
biomassa 2020 tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 3.500 euros, 
amb càrrec el pressupost de 2022 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76209. 
 
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
16.  Aprovar subvenció per a la Fira de Sant Martirià 2022 - Medi Ambient 
 
Vista la sol·licitud de l’Associació Fira de Sant Martirià de Banyoles, de data 25 d’agost 
de 2022, en què sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per a la realització 
de la Fira de Sant Martirià, amb un import de 22.000,00 euros. Exp. 2022/8367. 
 
Vist l'informe favorable del centre gestor de Medi Ambient, signat amb data 6 de 
setembre de 2022. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura aquesta subvenció 
consignada nominativament i de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta per 
resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
 
Per l’exposat, el diputat delegat proposa a la Junta de Govern que adopti el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Concedir una subvenció exclosa de concurrència nominativa d’acord amb 
les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2022/8367 Associació Fira de Sant Martirià de Banyoles G17930199 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

La realització de la Fira de Sant Martirià 2022 Corrent 

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

22.000,00 22.000,00 Quantia fixa 

 
SEGON. Autoritzar i Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent: 
 

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import 

500/4190/48105 A Assoc. Fira Sant Martirià de Banyoles - Fira 
Sant Martirià 22.000,00 € 

 
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. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període 
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 1 de gener de 2022 
i finalitza el 30 de desembre de 2022. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total 
de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. El beneficiari ha d’acceptar expressament la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, en el termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest 
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acord. L’acceptació expressa es considerarà com a sol·licitud de pagament anticipat i 
tindrà els mateixos efectes. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 30 de desembre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu 
normalitzat, disponible la seu electrònica del web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) L’enviament de l’enquesta dels indicadors de la subvenció disponible a: 

http://www.ddgi.cat/web/nivell/228/s-0/medi-ambient-#indicadors 
c) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 

proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió 
de la factura o nòmina, segons sigui és el cas. 

d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 

e) 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. 

f) 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 la seu electrònica del web 
www.ddgi.cat). 

 
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.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al 
punt quart, 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. 
 
La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar 
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa 
no justificada. En aquest cas es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al 
que efectivament hagi estat justificat correctament. 
 
SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al 
fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un 
cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es 
va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en 
concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 

http://www.ddgi.cat/
http://www.ddgi.cat/web/nivell/228/s-0/medi-ambient-#indicadors
http://www.ddgi.cat/


 

 

 

 

55 

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

 

qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament. S’efectuarà un pagament a compte del 100% de la subvenció en el  
moment de l’acceptació expressa de la sol·licitud. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
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, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari farà constar el suport de 
la diputació de Girona en tots els materials que editi de la fira i en el web de l’entitat 
 
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, 
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes 
permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que 
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 
15 dies per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions. L’òrgan concedent 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. 
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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.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà 
revocar totalment o parcial les subvencions 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 preveu aquesta resolució. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de 
pagar l’interès de demora corresponent. 
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el 
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores 
han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures 
que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 
27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades. 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en 
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat 
 
DIVUITÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
DINOVÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Fira de Sant Martirià de Banyoles. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
17.  Aprovació d'esmena d'error en la resolució de la Campanya Del Pla a 
 l'acció 2022-23 - Medi Ambient 
 
 
La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 8, 
el dia 13 de gener de 2022, publicà les bases específiques reguladores de la 
Campanya Del Pla a l’acció. 
 

mailto:dpd@ddgi.cat
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D’altra banda, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 31, el dia 15 
de febrer de 2022, la Diputació de Girona, publicà l’aprovació de la convocatòria de 
subvencions de la Campanya del Pla a l’acció 2022-23. 
 
En data 19 de juliol de 2022 es reuneix la Comissió Avaluadora i s’informa 
favorablement a la proposta de resolució per l‘atorgament de subvencions derivades 
de l’esmentada convocatòria i es concreta el resultat de l’avaluació efectuada a partir 
de l’informe del centre gestor. 
 
En data 02 d’agost de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Girona certifica 
l’acord de resolució de la Campanya del Pla a l’Acció 2022-23. 
 
Vist que degut a un error informàtic en l’aplicació de l’EACAT dues sol·licituds 
corresponents al municipi de Cistella, concretament una de la Línia 3 i una altra de la 
Línia 6, no van arribar de forma automàtica al registre d’entrada, tot i haver estat 
correctament enviades per l’ajuntament a través de l’EACAT en temps i forma.  
 
Vist que, d’acord amb la puntuació obtinguda en les sol·licituds, a l’ajuntament de 
Cistella li correspon una subvenció de 7.200 € per a la sol·licitud de la Línia 3 i passa a 
la llista d’espera en la línia 6. 
 
Vist que degut a un error humà a l’hora d’ordenar per ordre de puntuació les columnes 
del full de càlcul de valoració de les sol·licituds els resultats de la columna de la 
subvenció atorgable de la Línia 7 no van quedar ordenats juntament amb la resta 
camps d’informació, de forma que en la taula de la resolució la subvenció atorgable no 
es correspon correctament amb l’ajuntament peticionari. Tot i ser correcta la puntuació 
expressada de cadascun dels municipis peticionaris de la Línia 7, la subvenció 
atorgable no es correspon a la majoria d’ells. 
 
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 6 de setembre de 
2022, en què s’esmena de l’error. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Ampliar la convocatòria de subvencions del programa Del Pla a l’acció 2022-23 
en 7.200,00 € d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa 
addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostaria corresponent 
 
Aplicació pressupostària Crèdits 22 Crèdits 23 Diferència Crèdits finals 22 Crèdits finals 23 
Línia 1. 500/1700/46205 60.000,00 60.000,00  60.000,00 60.000,00 
Línia 1. 500/1700/46800 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 1. 500/1700/76202 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 1. 500/1700/76800 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 2. 500/1700/46205 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 2. 500/1700/46800 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 2. 500/1700/76202 98.974,14 98.974,14  98.974,14 98.974,14 
Línia 2. 500/1700/76800 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 3. 500/1700/76202 644.876,65 644.876,64 7.200,00 652.076,65 644.876,64 
Línia 3. 500/1700/76800 4.006,37 4.006,38  4.006,37 4.006,38 
Línia 4. 500/1700/46205 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 4. 500/1700/46800 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 4. 500/1700/76202 45.000,00 45.000,00  45.000,00 45.000,00 
Línia 4. 500/1700/76800 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 5. 500/1700/76202 250.000,00 250.000,00  250.000,00 250.000,00 
Línia 5. 500/1700/76800 0,00 0,00  0,00 0,00 
Línia 6. 500/1700/76202 205.000,00 205.000,00  205.000,00 205.000,00 
Línia 6. 500/1700/76800 0,00 0,00  0,00 0,00 
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Línia 7. 500/1700/46205 17.142,84 17.142,84  17.142,84 17.142,84 
Línia 7. 500/1700/46800 0,00 0,00  0,00 0,00 
Total 1.325.000,00 1.325.000,00 7.200,00 1.332.200,00 1.325.000,00 
 
Segon. Publicar l’ampliació i la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria 
a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Tercer: Concedir provisionalment a l’Ajuntament de Cistella la subvenció a fons perdut 
pel concepte i import que s'hi especifica: 
 

Línia Exp. Municipi NIF Concepte Subvenció 
Import mínim a 

justificar 

3 2022/7047 Cistella P1705600C 

Substitució de 
làmpades del camp 
de futbol per 
làmpades led 

7.200,00 9.600,00 

 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, la Diputació de Girona comunicarà al sol·licitant 
que opta a la subvenció dins la campanya Del Pla a l’acció 2022-23 L3 i l’ajuntament 
ha d’acceptar la proposta de subvenció en el termini improrrogable d’un mes per 
poder-ne ser beneficiari. En cas que accepti la subvenció, la subvenció quedarà 
atorgada definitivament. 
 
Quart. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostaria següent del 
pressupost de l’any 2022 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits finals 2022 
Línia 3. 500/1700/76202 7.200,00 
Total 7.200,00 

 
Cinquè. Esmenar l’annex 12 de la resolució de la Campanya del Pla a l’acció 2022-23 
aprovada per la Junta de Govern de 2 d’agost de 2022 en el sentit de incorporar la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Cistella amb la següent puntuació: 
 
Exp. Municipi Títol Puntuació Subv 

atorgable 
Subv. 
Atorgable 
segons 
puntuació 

% màxim de 
subvenció 

2022/7048 Cistella Instal·lació plaques 
solars i gestió per a la 
constitució comunitat 
energètica amb 
participació ciutadana 

3,81 39.670,29 31.744,23 75,00% 

 
Sisè: Esmenar l’annex 7, -corresponent a les subvencions atorgades de la Línia 7 i que 
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, 
de la resolució de la Campanya del Pla a l’acció 2022-23 aprovada per la Junta de 
Govern de 2 d’agost de 2022 quedant de la següent manera i concedint les 
subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen. 
 
Setè: Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents dels 
pressuposts de 2022 i 2023 de la Diputació de Girona corresponents a les 
subvencions següents: 
 

Exp Municipi NIF Titol 
Subvenci

ó 
atorgable 

2022 2023 

2022/5859 Agullana P1700100I Punt d'informació energètica 
d'Agullana 967,50 € 483,75 € 483,75 € 
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2022/5570 Beuda P1702400A 

Punts d'informació energètica 
municipals adreçats a la 
ciutadania. Programa Garrotxa 
Domus 

284,55 € 142,27 € 142,28 € 

2022/5443 Campllong P1704200C Punts d'infoenergia 1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 

2022/5235 Cassà de la 
Selva P1704900H Punts d'infoenergia 

1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 

2022/5232 Castellfollit de la 
Roca P1705100D Programa GarrotxaDomus 

1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 

2022/4481 Castelló 
d'Empúries P1705200B 

Assessorament sobre energies 
renovables  i eficiència 
energètica 

1.080,00 € 540,00 € 540,00 € 

2022/3383 Fortià P17077900
E 

Punt d'informació energètica de 
Fortià 967,50 € 483,75 € 483,75 € 

2022/5914 Garriguella P1708300G Punt d'informació energètica de 
Garriguella 967,50 € 483,75 € 483,75 € 

2022/5128 La Vall de 
Bianya P1722100C Programa GarrotxaDomus 

1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 

2022/5541 La Vall d'en Bas P1701700E Punt d'informació energètica a la 
Vall d'en Bas 1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 

2022/3873 L'Armentera P1701100H 
Servei d'informació energètica 
municipal adreçat a la ciutadania 967,50 € 483,75 € 483,75 € 

2022/5268 Les Preses P1714800H Programa GarrotxaDomus 1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 
2022/5806 Madremanya P1710400A Punts d'infoenergia 1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 
2022/5765 Mieres P1711200D Programa Domus 527,78 € 263,89 € 263,89 € 

2022/5121 Pedret i Marzà P1713700A 
Assessorament sobre energies 
renovables i eficiència energètica 540,00 € 270,00 € 270,00 € 

2022/3970 Pontós P1714500D Punt d'informació energètica de 
Pontós 967,50 € 483,75 € 483,75 € 

2022/5227 Riudaura P1715800G Programa GarrotxaDomus 735,85 € 367,93 € 367,92 € 

2022/5910 Sant Ferriol P1717200H Programa Domus anualitats 
2022 i 2023 765,00 € 382,50 € 382,50 € 

2022/5115 Sant Jaume de 
Llierca P1717500A Programa Domus 

1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 

2022/5025 Sant Joan les 
Fonts P1719700E Programa Garrotxa Domus 

1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 

2022/5854 Santa Pau P1719600G Programa Domus 1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 

2022/5629 Terrades P1720900H Punt d'informació energètica de 
Terrades 967,50 € 483,75 € 483,75 € 

2022/5515 Torroella de 
Fluvià P1721100D 

Punt d'informació energètica de 
Torroella de Fluvià 967,50 € 483,75 € 483,75 € 

2022/5243 Tortellà P1721300J Programa GarrotxaDomus 1.125,00 € 562,50 € 562,50 € 

2022/4190 Ventalló P1722400G Punt d'informació energètica de 
Ventalló 967,50 € 483,75 € 483,75 € 

2022/5690 Vilajuïga P1723700I 
Punts d’informació energètica 
municipals adreçats a la 
ciutadania 

900,00 € 450,00 € 450,00 € 

2022/5899 Vila-sacra P1724500B 
Punt d’Informació Energètca del 
municipi de Vila-sacra 967,50 € 483,75 € 483,75 € 

 
Vuitè. Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
18.  Rectificació d'error acord de Junta de Govern adoptat en sessió ordinària 
 de data 15 de març de 2022, relatiu a l'expedient de reclamació de 
 responsabilitat patrimonial 2021/6125 - Xarxa Viària 
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En sessió ordinària de la Junta de Govern de data 15 de març de 2022 es va acordar 
estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada (exp. 2021/6125) 
relativa als danys soferts pel vehicle amb matrícula 0460GMX  a la carretera 
GIV-6121,  a la Selva de Mar, en data 10 de maig de 2021, i reconèixer el dret a la 
mercantil Sunyer Advocats, S.L. a ser indemnitzada en la quantitat de 267,17€.  
 
En data 12 de maig de 2022 Sunyer Advocats, S.L. va presentar correctament la fitxa 
d’alta de creditor de la Diputació de Girona amb signatura del representant.  
 
Vist que s’ha detectat que la quantia reclamada era de 119,00 € procedeix esmenar 
l’error de fet detectat en aquella resolució d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de 
la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta 
de Govern l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Rectificar l’error detectat en l’acord de la Junta de Govern adoptat en sessió 
ordinària de data 15 de març de 2022, relatiu a l’expedient de reclamació de 
responsabilitat patrimonial 2021/6125,  l’apartat primer de la part dispositiva del qual 
queda de la següent forma:  
 
“Primer. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada (exp. 
2021/6125) relativa als danys soferts pel vehicle amb matrícula 0460GMX a la 
carretera GIV-6121, a la Selva de Mar, en data 10 de maig de 2021, i reconèixer el dret 
a la mercantil Sunyer Advocats, SL (NIF: B-65060568)  a ser indemnitzada en la 
quantitat de 119,00 euros.”  
 
Segon. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 119,00 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510/4530/22699, número d’operació 
92022000974. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
19.  Aprovació conveni entre Diputació de Girona i Ajuntament de Sarrià de 
 Ter per a execució obres tractament superficial asfàltic a camí de Sarrià 
 de Dalt - Xarxa Viària 
 
L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona 
per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a un camí de Sarrià de Dalt. 
Un camí de Sarrià de Dalt 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, 
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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, amb data 21 de setembre de 
2022, ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Sarrià de Ter per a l’execució d’obres de tractament 
superficial asfàltic a un camí de Sarrià de Dalt. 
 
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 Sarrià de Ter per a l’execució d’obres de tractament 
superficial asfàltic a un camí de Sarrià de Dalt: 
 
“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 Sarrià de Ter, representat pel seu alcalde president, Narcís Fajula i 
Aulet, assistit  pel secretari de la corporació, Isidre Llucià i Sabarich, en virtut de les 
facultats conferides per resolució d’Alcaldia, de 31 d’agost de 2022. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1r.  El camí de Sarrià de Dalt, del municipi de Sarrià de Ter, 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. 

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

3r.  Els treballs a realitzar en aquest vial s’han avaluat principalment en les unitats 
següents: 

a) Doble tractament superficial acabat en negre:  
Camí de Sarrià de Dalt: 2.100 m2 
b) Aglomerat en fred: 8 tones 

4t.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de 
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 3.988,00 euros.  

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

1r.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sarrià de Ter realitzaran les obres de 
tractament superficial asfàltic al vial del camí de Sarrià de Dalt: 

 A càrrec de la Diputació de Girona: 
d) Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element 

de càrrega. 
A càrrec de l’Ajuntament de Sarrià de Ter: 

-  Aportació del cost dels materials esmentats en l’antecedent 4t en la quantitat 
que resulti de la liquidació corresponent un cop acabades les obres mitjançant 
el seu pagament a la Diputació de Girona. 
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a) Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de l’obra per descarregar les 
graves. 

b) Escombrat de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del tractament 
superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies. 

2n.  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 es seguirà la via de constrenyiment. 

3r.  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. 

4t.  Els danys i perjudicis que es puguin produir a tercers derivats de les obres 
executades seran íntegrament assumits per l’Ajuntament. 

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

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni 
i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Sarrià de Ter i a Intervenció 
d’aquesta Diputació pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
20.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la 
 reclamació presentada per MVC - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 20 de juliol de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/2897, derivat de la reclamació presentada per 
MVC, 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 21 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 pel Sr. MVC. 
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I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/2897 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació del Sr. MVC, que sol·licita una indemnització econòmica 
per lesions i danys; soferts el dia 1/03/2021, en accident amb vehicle amb matrícula 
XXXX per la presència de graveta al punt quilomètric 6 de la carretera GIV-6641, de 
Quart a Montnegre.  
  
2. Mitjançant decret de data 20/07/21 es va admetre a tràmit la reclamació, es va 
incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 4/01/22 es va obrir un període de prova, i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 27/05/22 s’incorpora a l’expedient l’informe del servei afectat,  
es posa de manifest als interessats l’expedient instruït, i es concedeix un termini de 
deu dies per formular al·legacions. 
 
5. En data 22/06/22 presenta escrit d’al·legacions la companyia asseguradora de la 
Diputació de Girona, interessant que la Diputació de Girona no assumeixi la 
responsabilitat del sinistre.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi per lesions i danys soferts com a 
conseqüència d’un accident amb cotxe, matrícula XXXX, a la carretera GIV-6641, per 
l’existència de graveta, el dia 1/03/21. 
 
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 
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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, no consta 
comunicat d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra 
ni de cap altra cos policial, ni tampoc cap altra prova que situï el vehicle amb matrícula 
XXXX circulant per la carretera GIV-6641, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 
1/03/2021, al voltant de les 20hores. 
 
Pel que fa als danys al·legats, no es quantifiquen i s’aporta document acreditatiu de 
baixa definitiva del vehicle del que resulta que el titular del vehicle no és el reclamant, 
sinó el Sr. MVH, raó per la qual s’aprecia una falta de legitimació activa per reclamar 
els danys d’un cotxe aliè. 
 
I respecte les lesions, s’aporten informes d’assistència mèdica si bé tampoc es 
quantifica l’import reclamat.  
 
Tampoc es justifica si l’assegurança obligatòria del cotxe cobreix els danys i lesions 
reclamades i es pogués donar un supòsit d’enriquiment injust.  
 
Segons el reclamant la presència de graveta a la calçada va provocar que en entrar en 
una corba lleugera d’esquerra, el cotxe rellisqués, no frenés i bolqués. 
  
D’acord amb l’informe del servei afectat, no es considera que existeixi una relació de 
causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys 
reclamats: 
 
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.  
 
I específicament, en el tram immediatament anterior al punt de l’accident, en el sentit 
de la circulació del vehicle accidentat, existeix un senyal vertical P14a de doble corba 
perillosa i un senyal S810 on s’estableix una longitud del tram de 1 km. Essent aquest 
tipus de senyalització vertical P14 reiterada en ambdós sentits de circulació al llarg de 
la carretera.  
 
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància, senyalització i conservació de la via 
és correcta i adequada.  
 
En segon lloc, perquè no consta cap avís o incidència per presència de sorra o graveta 
a la calçada que requerís una actuació a la carretera. 
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I en tercer lloc, perquè les escasses característiques de la via, sinuosa i amb una 
amplada de 4,5 metres i la presència de nombrosa senyalització vertical específica 
d’advertència de perills 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 (RDL 
6/2015), 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 per a les carreteres locals, que recordem, no són de 
resultat.  
 
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 1 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 19 de maig de 2016: 
 
“OCTAVO.- En tales circunstancias no puede afirmarse razonablemente por parte de 
esta resolución que los servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de las 
vías públicas de la administración competente funcionaran deficientemente o que por 
la misma titular de la competencia sobre la vía pública de constante referencia no se 
adoptaran con carácter general las medidas preventivas siempre exigibles para el 
debido mantenimiento en correcto estado de funcionamiento de la red viaria en el 
punto kilométrico de anterior referencia, en los términos que a tal respecto pueden ser 
racionalmente exigibles por la comunidad a tenor de los estándares sociales medios 
de rendimiento, calidad y seguridad de servicios públicos como los de referencia 
( STSJ de Cataluña núm. 563/1997, de 22 de julio , y núm. 950/2006, de 15 de 
diciembre ; STSJ del País Vasco núm. 26/2002, de 18 de enero , y núm. 237/2006, de 
31 de marzo ; y STS, Sala 3ª, de 7 de octubre de 1997 , entre muchas otras más), que 
no incluyen, obviamente, una presunta obligación administrativa de prevención y 
eliminación instantánea de cualquier perturbación sobrevenida en cualquier momento 
y lugar y en cualquiera de los diversos puntos de la red viaria, habiendo sido ya 
descartada dicha responsabilidad administrativa en circunstancias similares por los 
órganos de esta jurisdicción (entre otras, por STSJ de Cataluña, Sala Contenciosa 
Administrativa, núm. 431/2006, de 11 de mayo, núm. 950/2006, de 15 de diciembre, 
núm. 1519/2005, de 19 de diciembre, y núm. 1098/2005, de 4 de noviembre). Siendo 
asimismo así, como es bien sabido, que no resultará posible la imputación automática 
de todos los daños eventualmente sufridos por parte de los particulares en las vías o 
espacios públicos a la administración pública titular de la vía o espacio público en el 
que se produzcan los mismos por el simple hecho de serlo y sin prueba alguna de su 
responsabilidad por un deficiente funcionamiento del servicio público de vigilancia, 
conservación y mantenimiento de la misma, ya que en modo alguno puede 
confundirse el sistema legal de responsabilidad patrimonial objetiva diseñado por el 
ordenamiento jurídico administrativo para dilucidar la eventual responsabilidad 
patrimonial extracontractual de las administraciones públicas con la pretensión bien 
distinta de tener a dichas administraciones públicas por aseguradoras universales de 
todos los riesgos que eventualmente se produzcan en sus instalaciones o el soporte 
físico o infraestructural de sus respectivas competencias administrativas, con la 
transformación de aquél en un sistema providencialista alejado del diseño normativo 
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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 
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per MVC, 
relativa als danys i lesions soferts en l’accident de circulació a la carretera GIV-6641, 
mentre circulava amb el vehicle amb matrícula B5901SB, en data 1 de març de 2021. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
21.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la 
 reclamació presentada per Xavier Rubau Trayter, en representació de JCG 
 - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 13 de maig de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/5349, derivat de la reclamació presentada per 
l’advocat Xavier Rubau Trayter, en representació de JCGl, i es va designar l’instructor i 
el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 20 de 
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 pel Sr. JCG.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/5349 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació del Sr. JCG representat per l’advocat Xavier Rubau Trayter, 
que sol·licita una indemnització econòmica de 1.604,61 euros, pels danys materials 
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soferts el dia 30/10/20, com a conseqüència de la topada del vehicle amb matrícula 
XXXX amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GIV-6611, a Solius.   
  
2. Mitjançant decret de data 13 de maig de 2021 es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 6 de juliol de 2021 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 9 de desembre de 2021 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, traslladar-lo als interessats i posar de manifest l’expedient 
instruït i concedir un termini de deu dies per formular al·legacions. 
 
5. En data 2 de febrer de 2022 presenta al·legacions la companyia asseguradora de la 
Diputació de Girona, interessant la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula XXXX, el dia 30 d’octubre de 
2020, al punt quilomètric 0,5 de la carretera GIV-6611, amb un porc senglar. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts per la 
llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb acreditar 
que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un 
ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i 
que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici 
patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació 
a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet 
que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a 
causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
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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. 
002752/20/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula XXXX circulant per la 
carretera GIV-6611, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 30 d’octubre de 2020, al 
voltant de les 21 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 0,5. 
 
Pel que fa als danys al·legats al cotxe, s’acredita la titularitat del vehicle amb l’informe 
de la Direcció General de Trànsit. I s’aporta informe de valoració de danys i factura que 
acreditaria l’efectivitat del dany.  
 
Segons el reclamant la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via va ser el que va 
desencadenar l’accident. Vist l’atestat dels Mossos d’Esquadra i el contingut de 
l’informe del servei afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, 
directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
En primer lloc, perquè de l’informe del servei de Xarxa Viària, es constata que el gestor 
de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i una 
vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, sense que s’hagués detectat una presència significativa d’animals morts i/o 
d’accidents i per tant no existint la necessitat d’instal·lar senyalització vertical 
específica de perill per creuament d’animals salvatges (P-24) en el tram. 
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal adequar la 
conducció a l’estat de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin 
suscitar de manera que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es 
pugui presentar, en compliment de l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 

En tercer lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
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Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 
del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
no era necessari.  
 
I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que gestiona 
la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per bé que 
no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, d’acord amb 
el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament del perímetre 
de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea privada 
de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i que existia 
el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per aquest motiu el 
conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals salvatges en qualsevol 
moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la proximitat del bosc, el que 
obligava a que conduís de manera que pogués evitar la col·lisió amb algun exemplar 
que irrompés en la calçada.” 
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I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 8/2019, de 10 de gener 
de 2019: “(...) La senyalització només es necessària quan es tracti de zona amb pas 
freqüent d’animals. I s’entén com a trams de concentració d’accidents amb ungulats 
aquells trams de carretera que tinguin una taxa superior a 3 accidents per kilòmetre en 
el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
 
Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
al no ser exigible una vigilància a l’Administració superior a la corresponent a un 
estàndard de prevenció” d’acord amb la normativa aplicable. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per 
l’advocat Xavier Rubau Trayter, en representació de JCG, relativa als danys soferts en 
l’accident de circulació a la carretera GIV-6611, mentre circulava amb el vehicle amb 
matrícula XXXX, en data 30 d’octubre de 2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
22.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per GACM 
 Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - Xarxa 
 Viària 
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Per resolució de la Presidència de 16 de novembre de 2021, es va incoar l’expedient 
de responsabilitat patrimonial núm. 2021/8716, 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 es va designar l’instructor i el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 27 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 GACM Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/8716 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de l’entitat GACM Seguros Generales, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. representada per l’advocada, Helena Rosich Estragó, que 
sol·licita una indemnització econòmica de 1.983,23 euros pels danys materials soferts 
el dia 21/02/21, com a conseqüència de la topada del vehicle amb matrícula XXXX 
amb un cabirol que va irrompre a la carretera GIV-5315, a Granollers de Rocacorba.  
 
2. Mitjançant decret de data 16 de novembre de 2021 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial 
de les administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la 
companyia asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 3 de febrer de 2022 es va obrir un període de prova, es va 
resoldre sobre la prova proposada i es va sol·licitar informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 18 de març de 2022 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, traslladar-lo als interessats i posar de manifest l’expedient 
instruït, amb concessió de termini per formular al·legacions. 
 
5. En data 29 de març de 2022 presenta al·legacions la interessada. I en data 7 d’abril 
de 2022 la companyia asseguradora de la Diputació de Girona, interessant que la 
Diputació no assumeixi la responsabilitat en aquest expedient.  
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama que se la indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula XXXX, amb un cabirol, el dia 21 
de febrer de 2021, a la carretera GIV-5315. 
 
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 
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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. 
000405/21/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula XXXX circulant per la 
carretera GIV-5315, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 21 de febrer de 2021, al 
voltant de les 19:00 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 1, arran 
d’una topada amb un cabirol. 
 
Pel que fa als danys al·legats consta informe valoració, factura del taller de reparació i 
ordre de pagament. 
 
Segons el reclamant la irrupció sobtada d’un cabirol a la via va ser el que va 
desencadenar l’accident. Vist l’atestat dels Mossos d’Esquadra i el contingut de 
l’informe del servei afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, 
directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
En primer lloc, perquè de l’informe del servei de Xarxa Viària, es constata que el gestor 
de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i una 
vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, no constant que el tram on es va produir la topada fos zona de pas freqüent 
d’animals salvatges   
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
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imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal adequar la 
conducció a l’estat de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin 
suscitar de manera que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es 
pugui presentar, en compliment de l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a motor i seguretat vial (RDL 6/2015), tenint en compte que en 
el cas que ens ocupa es tracta d’un tram recte.  

 

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

I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que gestiona 
la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per bé que 
no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, d’acord amb 
el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament del perímetre 
de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 



 

 

 

 

75 

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

 

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

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
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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 Helena 
Rosich Estragó en representació de l’entitat GACM Seguros Generales, Cía de 
Seguros y Reaseguros, S.A., relativa als danys materials soferts en accident de 
circulació a la carretera GIV-5315, mentre circulava amb el vehicle amb matrícula 
XXXX, en data 21 de febrer de 2021. 
 

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
23.  Concedir les subvencions dins la convocatòria Europa Local 2022 - Servei 
 de Programes Europeus 
 
Resolució de la convocatòria en concurrència no competitiva, Europa Local, de 
subvencions que concedeix la Diputació de Girona per cobrir part dels costs de 
redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea. 
 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions que concedeix la Diputació 
per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades 
per la Unió Europea, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 
de desembre de 2021 i publicades al BOPG núm. 250, de 31 de desembre de 2021. 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència no competitiva 
als ajuntaments, consells comarcals, altres ens locals, i entitats declarades d’utilitat 
pública, amb seu a la demarcació de Girona per a l'any 2022 del Servei de Programes 
Europeus, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona el dia 15 de 
març de 2022 i publicada al BOPG  núm. 56, núm. edicte 2257 de 22 de març de 
2022. 
 
Atès que s’havia previst rebre sol·licituds d’entitats i consorcis, i només n’han presentat 
els ajuntaments i consells comarcals, vista l’avaluació efectuada per la Comissió 
Avaluadora, reunida el dia 1 de setembre de 2022. 
 
D'acord amb els antecedents i de conformitat amb les bases que s’ajusten als 
requeriments de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, i a la 
Llei General de Subvencions, la diputada de Programes Europeus proposa a la Junta 
de Govern, l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria d’Europa Local d’import total 50.000 €, 
d’acord amb el detall següent: 
 
 

Aplicació 
pressupostària 

Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en €) Diferència 
(en €) 

 10.000,00    10.000,00  0,00   



 

 

 

 

77 

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

 

 520 4620 46500 Ajuts a consells 
comarcals Europa Local  

 

    
 

 
 

 
 520 4620 48100 Ajuts a entitats no 
lucratives  

 

12.000,00 
 

 

0,00 12.000,00   

 
 520 4620 46760 Ajuts a consorcis  

 

8.000,00 
      

 

0,00 8.000,00   

 
 520 4620 46200 Ajuts a ajuntaments 
Europa Local  

 

20.000,00 
 

 

40.000,00 -20.000,00   

Total 50.000,00   
 

 

50.000,00 
 

 

0,00 
 

 

   

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 

 
 520 4620 46500 Ajuts a consells comarcals Europa Local  

 

0,00  

 
 520 4620 48100 Ajuts a entitats no lucratives  

 

12.000,00  

 
 520 4620 46760 Ajuts a consorcis  

 

8.000,00  

 
 520 4620 46200 Ajuts a ajuntaments Europa Local  

 

-20.000,00  

                            0,00   
 

 
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen, d’acord amb les dades següents: 

 
N Dia Hora Expedient Ajuntament

s 
NIF Projecte Press. 

a justificar 
Ajut  
sol·licitat 

Concedit % 
 

1 23/02/2022 9:33:45 2022/4296 Ajuntament 
d'Amer 

P1700700F Programa 
DUUS 5000- 
Can Boles i 
Llar Jubilats 

17.512,09 5.000,00 5.000,00 28,55 

2 23/03/2022 12:13 2022/7080 Ajuntament 
de Vilafant 

P1723500C Programa 
DUS 
5000(energia 
neta) 

12.705,00 5.000,00 5.000,00 39,35 

3 23/03/2022 12:57:07 2022/4246 Ajuntament 
de 
Banyoles 

P1701600G Pla de 
sostenibilitat 
Turística de 
Banyoles 

17.666,00 5.000,00 5.000,00 28,30 

4 24/03/2022 13:37:19 2022/4338 Ajuntament 
de 
Peralada 

P1714000E Next 
Generation 
UE 

6.050,00 4.840,00 4.840,00 80,00 

5 25/03/2022 15:18 2022/7087 Ajuntament 
de 
Setcases 

P1720400I Programa 
DUS 
5000(energia 
neta) 

17.666,00 5.000,00 5.000,00 28,30 

6 25/03/2022 15:52 2022/7092 Ajuntament 
de Sant 
Joan de 
Mollet 

P1717800E Programa 
DUS 
5000(energia 
neta) 

17.666,00 5.000,00 5.000,00 28,30 

7 30/03/2022 14:59:43 2022/4873 Ajuntament 
d'Ullastret 

P1721800I Next 
Generation  

1.815,00 1.415,00 1.415,00 77,96 

8 13/04/2022 9:20:10 2022/5492 Ajuntament 
de Bàscara 

P1701800C Programa 
DUS 
5000(energia 
neta)  

17.666,00 5.000,00 5.000,00 28,30 

9 14/04/2022 12:29:00 2022/5556 Ajuntament  
de Tossa 

P1721500E Projecte a 
presentar a 
Programa 
Ordinario 

18.133,31 5.000,00 3.745,00 20,65 
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Planes 
Sostenibilida
d Turística 

      TOTAL   40.000,0  

   Expedient Consells 
Comarcals 

      

1 X25/03/2022 
 
 

13:39:05 2022/4479 Consell 
Comarcal 
de la Selva 

P6700002F 

Pla de 
sostenibilitat 
Turística en 
Destinació 
Selva interior 
 

7.700,00 
 

5.000,00 5.000,00 64,94 

2 11/04/2022 14:46:49 2022/5495 Consell 
Comarcal 
de la 
Cerdanya 

P1700016G 

 
Via Blava, 
per 
presentar a 
Planes de 
Sostenibilida
d Turística 
en 
destinacions 

14.750,00 
 

5.000,00 5.000,00 33,90 

      TOTAL   10.000,00  

TOTAL IMPORT CONVOCATÒRIA 50.000,00  

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

Exp. Entitat NIF Objecte de la subvenció Pressupost Sol·licitat Motiu 
desestimació 

2022/4533 Ajuntament 
d'Arbúcies 

P1700900B Redacció projecte 
instal·lació equips 
climatització.  

28.132,50

  
5.000,00 Incompleix el punt 

3.1 de les Bases 

 
Sisè.  Excloure les següents sol·licituds per esgotar-se el crèdit per aquesta 
convocatòria: 

 
Ordre Dia Hora Expedient Ajuntaments 

11 14/04/2022 14:07:51 2022/5558 Ajuntament de Figueres 

12 19/05/2022 14:30:54 2022/6850 Ajuntament de La Bisbal d'Empordà 

13 25/05/2022 14:06:43 2022/6950 Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 

14 06/06/2022 10:03 2022/7215 Ajuntament de La Tallada d'Empordà 

15 10/06/2022 13:40 2022/7430 Ajuntament de Torroella de Montgrí 
16 29/06/2022 20:23:12 2022/7698 Ajuntament de Gombrèn 
17 14/07/2022 21:23:12 2022/7972 Ajuntament de Campllong 
18 8/08/2022 20:08:14 2022/8336 Ajuntament d’Isòvol 
19 30/08/2022 12:25:00 2022/8723 Ajuntament de Fontcoberta 
20 30/08/2022 13:22:00 2022/8725 Ajuntament de Pals 
21 30/08/2022 15:28:00 2022/8727 Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 
   Expedient Consells Comarcals 

3 26/05/2022 18:28:59 2022/7017 Consell Comarcal del Gironès 

 
Setè. Notificar als beneficiaris la concessió de l’ajut i informar-los que una vegada 
comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es manifesta el 
contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord als peticionaris, la sol·licitud dels quals ha estat 
desestimada.  
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Novè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i a la seva justificació i a la presentació del compte justificatiu dins del termini 
establert en les bases. 
 
Desè. En tot acte de publicitat relatiu a l'objecte d'aquesta subvenció s'haurà 
d'esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
24.  Aprovar els preus públics per a les entrades al Concert de Cor de Cambra 
 i Orfeó Català, curs 2022-2023 - Conservatori de Música Isaac Albéniz 
 
Un dels puntals bàsics en l’ensenyament de la música és la formació coral i 
instrumental. Aquest és un element essencial per a la formació de l’alumnat. En aquest 
sentit, el Conservatori compta amb diferents formacions a través de les quals els 
alumnes tenen l’oportunitat de tocar i/o cantar en un grup. 
 
El fet de formar part de l’Orquestra, la Banda, la Cobla o el Cor de Cambra permet als 
alumnes desenvolupar la pràctica de l’instrument dins d’una formació. 
 
El Conservatori, a més de formar els seus alumnes, és la seva voluntat participar 
activament en la vida cultural gironina, i sens dubte és a través d’aquestes formacions 
que poden col·laborar-hi activament. Els concerts de les formacions del Conservatori 
són una experiència per als alumnes, i alhora, intenten enriquir el panorama cultural 
del territori. 
 
El Cor de Cambra és una d’aquestes formacions corals que durant el curs acadèmic 
realitza diversos concerts amb l’objectiu de dur a la pràctica els coneixements adquirits 
a l’aula. 
 
Una de les activitats previstes a realitzar per el Cor de Cambra, és el concert conjunt 
amb la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, el proper 15 d’octubre de 
2022 a la Catedral de Girona. 
 
La vigent ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i la 
realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori, 
estableix en el seu article 5.3 que les activitats que no estiguin previstes en el quadre 
de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per aprovar les tarifes corresponents.  
 
Vist l’informe de costos dels preus públics objecte d’aprovació i l’informe de secretaria, 
aquesta presidència proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:  
 
Primer. Aprovar el següent preu públic: 
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Activitat: concert del Cor de Cambra i l’Orfeó Català-Palau de la Música Catalana. 
Lloc: a la Catedral de Girona. 
Data: 15 d’octubre de 2022. 
Preu entrada: 15,00 euros per persona.  
 
Segon. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector de l’organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 
 
Tercer. Ordenar la publicació d’aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província i el 
tauler d’anuncis electrònic de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
25.  Aprovar els preus públics catxet Cor de curs Cambra 2022-2023 - 
 Conservatori de Música Isaac Albéniz 
 
Un dels puntals bàsics en l’ensenyament de la música és la formació coral i 
instrumental. Aquest és un element essencial per a la formació de l’alumnat. En aquest 
sentit, el Conservatori compta amb diferents formacions a través de les quals els 
alumnes tenen l’oportunitat de tocar i/o cantar en un grup. 
 
El fet de formar part de l’Orquestra, la Banda, la Cobla o el Cor de Cambra permet als 
alumnes desenvolupar la pràctica de l’instrument dins d’una formació. 
 
El Conservatori, a més de formar els seus alumnes, és la seva voluntat participar 
activament en la vida cultural gironina, i sens dubte és a través d’aquestes formacions 
que poden col·laborar-hi activament. Els concerts de les formacions del Conservatori 
són una experiència per als alumnes, i alhora, intenten enriquir el panorama cultural 
del territori. 
 
Els concerts que realitzen aquestes formacions comporten despeses. Per aquest 
motiu, es proposa l’aprovació de preus públics per l’organització de diverses activitats 
musicals de la formació coral Cor de Cambra. 
 
La vigent ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i la 
realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori, 
estableix en el seu article 5.3 que les activitats que no estiguin previstes en el quadre 
de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per aprovar les tarifes corresponents.  
 
Vist l’informe de costos dels preus públics objecte d’aprovació i l’informe de secretaria, 
aquesta presidència proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:  
 
Primer. Aprovar els següents preus públics: 
 
Activitat: activitats musicals del Cor de Cambra per l’estrena de noves produccions. 
Lloc: diverses localitats de Catalunya. 
Període: durant el curs acadèmic 2022-2023. 
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Preu públic: 1.200,00 euros per nova producció activitat musical del Cor de Cambra. 
 
Activitat: activitats musicals del Cor de Cambra per la resta de produccions. 
Lloc: diverses localitats de Catalunya. 
Període: durant el curs acadèmic 2022-2023. 
Preu públic: 1.000,00 euros per activitat musical del Cor de Cambra. 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector de l’organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 
 
Tercer. Ordenar la publicació d’aquest preu públic al Butlletí Oficial de la Província i el 
tauler d’anuncis electrònic de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
26. 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 passa a tractar l’assumpte següent: 
 
 
26.1.  Aprovació de la concessió de subvencions als expedients pendents dels 
 programes A1, A3, A4 i B3 i estimació d'al·legacions del CTT Tramuntana 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 26 de gener de 2021, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 20 de 01 de febrer de 2021. 
 
Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als 
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el 
marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per 
Junta de Govern en la sessió de 15 de febrer de 2022, i publicada al BOPG número 40 
de 28 de febrer de 2022. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de 21 de juny de 2022 d’atorgament de subvencions 
pel finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
D’acord amb el punt Desè de l’acord de la Junta de Govern de 21 de juny de 2022 es 
deixava pendents d’aprovació de suplement de crèdit, les sol·licituds dels 
subprogrames A4 i B3 que van quedar excloses per manca de crèdit. 
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Vistes les al·legacions presentades pel Club Tennis Taula Tramuntana a l’acord de la 
Junta de Govern de 21 de juny de 2022. 
 
Vist que amb posterioritat a la notificació de l’acord de la Junta de Govern es detecta 
que, per un error informàtic, les següents sol·licituds presentades dins de termini no 
van tenir entrada en el Registre General: 
 

Núm. Expedient Programa Sol·licitant 
2022/3885 A1 Ajuntament de Calonge 
2022/7241 A1 Ajuntament de Garrigàs 
2022/7243 A1 Ajuntament de Ger 
2022/7261 A1 Ajuntament de Camprodon 
2022/7263 A1 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
2022/7237 A3 Ajuntament de Vidreres 
2022/7240 A3 Ajuntament de Vidrà 
2022/7244 A3 Ajuntament d’Amer 

 
Vist que el Ple de la Diputació de Girona, en data 19 de juliol de 2022, va aprovar 
definitivament l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 6/2022, mitjançant el qual 
s’amplia el crèdit disponible a les següents aplicacions: 
 

Aplicació pressupostària Suplement de crèdit (€) 

320.3410.76202 175.000,00 
320.3410.48106 50.000,00 

 
Vista la disponibilitat de crèdit suficient a les aplicacions pressupostàries per atendre 
l’ampliació de la convocatòria i redistribució de crèdits. 
 
L’òrgan competent per generar la despesa és la Junta de Govern d’acord amb el punt 
número 10 de les bases publicades al BOPG número 2 de 4 de gener de 2022. 
 
Els criteris de valoració es troben al punt 7 de les bases publicades al BOPG número 
20 d’1 de febrer de 2021. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, reunida la Comissió Qualificadora en data 13 
de setembre de 2022 i vistos els informes del cap del centre gestor, el diputat delegat 
d’Esports proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Ampliar i autoritzar despesa per import de 237.355,37 € i redistribuir l’import 
de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment 
de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’import total 2.417.355,37 €, 
d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
Pressupostària Prog. Crèdit inicial Crèdit 

modificat 
Crèdit final 
necessari 

Redistribuci
ó Ampliació 

320.3410.45391 D1 
0,00 75.885,06 75.885,06 0,00 0,00 

D2 

320.3410.46200 
A1 

300.000,00 310.715,11 325.593,69 2.523,21 12.355,37 D1 
D2 

320.3410.46201 A2 40.000,00 37.436,38 35.638,38 -1.798,00 0,00 
320.3410.46206 F 20.000,00 4.362,01 1.388,24 -2.973,77 0,00 
320.3410.46800 A1 0,00 1.274,13 1.274,13 0,00 0,00 
320.3410.46801 A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
320.3410.46802 F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
320.3410.48100 F 20.000,00 37.881,14 36.587,69 -1.293,45 0,00 
320.3410.48102 D1 100.000,00 8.614,38 8.614,38 0,00 0,00 
320.3410.48103 B1 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 
320.3410.48105 B2 415.000,00 397.090,53 399.590,53 2.500,00 0,00 
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320.3410.48106 B3 60.000,00 98.231,94 148.231,94 0,00 50.000,00 
320.3410.48107 C 220.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 
320.3410.48145 D2 40.000,00 20.559,24 20.559,24 0,00 0,00 
320.3410.48146 B4 50.000,00 69.136,82 69.136,82 0,00 0,00 
320.3410.48147 B5 15.000,00 16.782,00 16.782,00 0,00 0,00 
320.3410.76200 A3 500.000,00 479.739,59 480.781,60 1.042,01 0,00 
320.3410.76202 A4 200.000,00 200.000,00 375.000,00 0,00 175.000,00 
320.3410.76800 A3 0,00 2.291,67 2.291,67 0,00 0,00 
320.3410.76802 A4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALS  2.180.000,00 2.180.000,00 2.417.355,37 0,00 237.355,37 

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 
320.3410.45391 0,00 
320.3410.46200 14.878,58 
320.3410.46201 -1.798,00 
320.3410.46206 -2.973,77 
320.3410.46800 0,00 
320.3410.46801 0,00 
320.3410.46802 0,00 
320.3410.48100 -1.293,45 
320.3410.48102 0,00 
320.3410.48103 0,00 
320.3410.48105 2.500,00 
320.3410.48106 50.000,00 
320.3410.48107 0,00 
320.3410.48145 0,00 
320.3410.48146 0,00 
320.3410.48147 0,00 
320.3410.76200 1.042,01 
320.3410.76202 175.000,00 
320.3410.76800 0,00 
320.3410.76802 0,00 
TOTAL 237.355,37 

 
TERCER. Concedir als ajuntaments que es relacionen a continuació, les quantitats que 
s’assenyalen en concepte de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que s'indica, en el marc del 
Programa A4 de suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments 
esportius: 
 

Prog. Aplicació 
Pressupostària Exp. Sol·licitant NIF Subvenció 

(en €) 
Justificar 

(en €) 

A4 320.3410.76202 

2022/6300 Ajuntament de 
Girona P1708500B 25.000,00 40.000,00 

2022/3294 Ajuntament 
d’Olot P1712100E 25.000,00 40.000,00 

2022/6299 Ajuntament de 
Palafrugell P1712400I 25.000,00 40.000,00 

2022/3948 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B 25.000,00 40.000,00 

2022/4166 
Ajuntament de 
Santa Cristina 
d’Aro 

P1719200F 25.000,00 40.000,00 

2022/4439 Ajuntament de 
Sils P1720500F 25.000,00 40.000,00 

2022/4745 Ajuntament de 
Vilablareix P1722900F 25.000,00 40.000,00 

TOTAL 175.000,00  

 
QUART. Concedir a les entitats que es relacionen a continuació, les quantitats que 
s’assenyalen en concepte de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb càrrec 
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a l’aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que s'indica, en el marc del 
Programa B3 de suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats: 
 

Prog. Aplicació 
Pressupostària Exp. Sol·licitant NIF Subvenció 

(en €) 
Justificar 

(en €) 

B3 320.3410.48106 
2022/4960 Cerdanya Racing 

Club Esportiu G55163547 1.000,00 3.030,30 

2022/4614 Fed. Catalana de 
Rem G08840944 1.000,00 3.030,30 

B3 320.3410.48106 

2022/4950 AE Taekwon-Do 
Blanes ITF G55251987 1.000,00 3.030,30 

2022/3513 Club Vela Blanes G17044819 1.000,00 3.030,30 

2022/4434 Club Handbol 
Bordils G17037565 2.000,00 6.060,61 

2022/4433 Club Handbol 
Bordils G17037565 2.000,00 6.060,61 

2022/4967 
Club Esportiu 
Caldes de 
Malavella 

G17804188 1.000,00 3.030,30 

2022/4807 Indiketes 
Adventure Club G55358899 2.000,00 6.060,61 

2022/5065 
Aligots Club 
Esportiu de 
Curses 
d’Orientació 

G17558024 1.000,00 3.030,30 

2022/4065 Club Bàsquet 
Girona 2014 G66294505 2.000,00 6.060,61 

2022/4064 Club Bàsquet 
Girona 2014 G66294505 1.000,00 3.030,30 

2022/4073 Club Tennis 
Girona G17026600 1.699,50 5.150,00 

2022/3541 Club Tennis Taula 
Girona-Ciutat G55180665 1.551,00 4.700,00 

2022/3964 
Peu a Baix 
Motorsport CE 
Girona 

G17867847 1.000,00 3.030,30 

2022/3966 
Peu a Baix 
Motorsport CE 
Girona 

G17867847 1.000,00 3.030,30 

2022/3967 
Peu a Baix 
Motorsport CE 
Girona 

G17867847 1.000,00 3.030,30 

2022/3123 CE Cavall de Mar 
Centre d’Equitació G55032494 1.000,00 3.030,30 

2022/4776 Club Escacs Olot G17251364 1.000,00 3.030,30 

2022/4737 Club Infantil 
Ciclista Olot G17309899 1.577,40 4.780,00 

2022/4076 
Club de Tir amb 
Arc Costa Brava 
3D 

G55241871 1.000,00 3.030,30 

2022/4138 
Club de Tir amb 
Arc Costa Brava 
3D 

G55241871 1.000,00 3.030,30 

2022/3811 
Fed. Catalana 
d’Activitats 
Subaquàtiques 

Q5855006B 1.000,00 3.030,30 

2022/4794 Club Esportiu 
Pirinenc l’Esquella G55361224 1.000,00 3.030,30 

2022/4314 CF Les Freses G17226317 1.000,00 3.030,30 

2022/4893 Club Alpí Núria 
Masella Cerdanya G17402405 2.000,00 6.060,61 

2022/4888 Club Alpí Núria 
Masella Cerdanya G17402405 1.980,00 6.000,00 

2022/4885 Club Alpí Núria 
Masella Cerdanya G17402405 1.000,00 3.030,30 

2022/3559 Grup d’Esports 
Nàutics de Roses G17093931 2.000,00 6.060,61 

2022/4428 Grup d’Esports 
Nàutics de Roses G17093931 1.000,00 3.030,30 

B3 320.3410.48106 2022/3069 Club Esportiu 
Platja Girona-Salt G55169312 2.000,00 6.060,61 
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2022/3073 
Fed. Esportiva 
Catalana de 
Paralítics 
Cerebrals 

G60121043 1.000,00 3.030,30 

2022/2891 Club Aquàtic 
Xaloc G17371006 1.125,00 3.409,09 

2022/3533 Club Nàutic Sant 
Feliu de Guíxols G17057241 1.000,00 3.030,30 

2022/4430 
Unió 
Excursionista de 
Sant Joan de les 
Abadesses 

G17150988 1.000,00 3.030,30 

2022/4044 Club Tennis 
Figueres G17089384 1.000,00 3.030,30 

2022/4551 Club Hípic 
Estartit-TM G17461153 1.000,00 3.030,30 

2022/3479 Club Ciclista Bas G17312216 3.500,00 10.606,06 

2022/5056 

Grup 
Excursionista, 
Cultural i Alpinista 
- GECA 

G17262494 1.000,00 3.030,30 

TOTAL 50.432,90  

 
CINQUÈ. Estimar les al·legacions presentades pel Club Tennis Taula Tramuntana, així 
com concedir la subvenció i disposar despesa d’acord amb la taula següent: 
 

Pr
og 

Aplicació 
pressupostària Expd. Sol·licitan

t CIF Subv. 
inicial Subv. final Justificar 

B2 320.3410.48105 2022/4597 

Club 
Tennis 
Taula 
Tramuntan
a 

G17677147 10.000,00 € 12.500,00 € 37.100,00 

 
SISÈ. Concedir als ajuntaments que es relacionen a continuació, les quantitats que 
s’assenyalen en concepte de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que s'indica, en el marc del 
Programa A1 de suport als programes municipals de promoció de l’activitat física: 
 

Prog Aplicació 
Pressupostària Núm. Exp. Sol·licitant NIF Subvenció 

(en €) 
Justificar 

(en €) 

A1 320.3410.46200 

2022/3885 Aj. Calonge P1703800A 5.170,00 51.700,00 
2022/7241 Aj. Garrigàs P1708100A 1.447,58 7.237,90 
2022/7243 Aj. Ger P1708400E 1.926,00 4.697,56 
2022/7261 Aj. Camprodon P1704300A 2.860,00 7.150,00 

2022/7263 Aj. Sta. Cristina 
d’Aro P1719200F 3.475,00 7.075,00 

TOTAL 14.878,58  

 
SETÈ. Concedir als ajuntaments que es relacionen a continuació, les quantitats que 
s’assenyalen en concepte de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que s'indica, en el marc del 
Programa A3 de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments 
esportius municipals: 
 

Prog Aplicació 
Pressupostària Núm. Exp. Sol·licitant NIF Subvenció 

(en €) 
Justificar 

(en €) 

A3 3203410.76200 
2022/7237 Aj. Vidreres P1722700J 6.562,50 10.001,00 
2022/7240 Aj. Vidrà P1722600B 4.479,17 5.001,00 
2022/7244 Aj. Amer P1700700F 8.541,67 20.001,00 

TOTAL 19.583,34  

 
VUITÈ. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de 2022 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica: 
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Aplicació pressupostària Import € 

Subprograma A1 320.3410.46200 14.878,58 
Subprograma A3 320.3410.76200 19.583,34 
Subprograma A4 320.3410.76202 175.000,00 
Subprograma B2 320.3410.48105 2.500,00 
Subprograma B3 320.3410.48106 50.432,90 

TOTAL 262.394,82 
 
NOVÈ. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si 
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
DESÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
ONZÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu” 
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu), 
juntament amb recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza el suport de 
la Diputació de Girona. L’import a justificar està relacionat al corresponent annex. 
 
Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen: 
 
- Subprogrames A1, A3, A4, B2 i B3 fins al 30/11/2022 
 
DOTZÈ. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà 
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
27.  Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11:10 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

http://www.ddgi.cat/
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