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Número:  1084  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 17 de gener de 2023 
Hora:  10:00 
Lloc:  saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2023/373 
 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Pau Presas i Bertran President actal. 
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  
 
 
Han excusat la seva absència 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
 
 
 
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 
Sr. Guillem Company Gifreu Adjunt al vicepresident primer 
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ORDRE DEL DIA 
 

 Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la 
sessió ordinària del dia 20 de desembre 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 
 

 

 Secretaria General  

3 Informar sobre l'agrupació de municipis de Sant 
Miquel de Fluvià i Borrassà pel manteniment en 
comú del lloc de Secretaria - Intervenció - 
Secretaria General 
 

2022/T080400/11089 

 Promoció i Desenvolupament Econòmic Local  

4 Acceptació de la renúncia a la subvenció XSLPE 
2022 de l'ajuntament de Vilobí d'Onyar - Promoció 
i Desenvolupament Econòmic Local 
 

2022/X020201/1294 

 Cooperació Cultural  

5 Minoració de la subvenció atorgada i inici 
d'expedient de revocació- Mithistòrima 
Produccions, SL Sala La Planeta - Cooperació 
Cultural  

2022/X020203/10565 

6 Aprovació del reintegrament parcial i interessos 
de demora de la subvenció per la creació de 
públics per la cultura 2020 concedida a 
Associació de Gestió Integral de Serveis 
Socioculturals IDEA -  Cooperació Cultural  
 

2022/X020201/10571 

 Servei d'Esports  

7 Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de 
Sarrià de Ter a la subvenció pel subprograma A3 
- Servei d'Esports 
 

2022/X020301/4974 

 Xarxa Viària  

8 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Sils per obres de tractament 
superficial asfàltic a diversos camins municipals 
Xarxa Viària 
 

2022/D030403/9583 

9 Proposicions urgents  

10 Precs i preguntes  
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Desenvolupament de la sessió 
 
1.  Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 
 20 de desembre de 2022 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de 
desembre de 2022, prèviament lliurada als assistents.  
 
 
 
2.  Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
 disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 
 
 
3.  Informar sobre l'agrupació de municipis de Sant Miquel de Fluvià i 
 Borrassà pel manteniment en comú del lloc de Secretaria - Intervenció - 
 Secretaria General 
 
Amb data 30 de novembre de 2022 (RGE E-2022-38936) i 7 de desembre de 2022 
(RGE E-2022-40110), s’han rebut els certificats dels Ajuntaments de Sant Miquel de 
Fluvià i Borrassà, respectivament, relatius als acords del Ple adoptats, per part de 
l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, en data 24 d’octubre de 2022, i per part de 
l’Ajuntament de Borrassà, en data 15 de novembre de 2022, pels quals s’acorda iniciar 
la desagrupació de l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià de l’agrupació de Saus, 
Camallera i Llampaies, i Sant Mori; així com aprovar inicialment l’expedient de 
constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Sant Miquel de Fluvià i Borrassà, per al 
sosteniment del lloc de Secretaria - Intervenció. 
 
En el mateix acord, acorden remetre l’expedient a la Diputació de Girona, per a 
l’emissió del corresponent informe, d’acord amb l’article 9.2 darrer paràgraf, del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local, amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Vist l’informe del cap del Servei de la Secretaria que informa favorablement la 
desagrupació i posterior constitució de l’agrupació de municipis pel sosteniment en 
comú del lloc de Secretaria - Intervenció, d’acord amb l’article 9 del Reial Decret 
128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local, amb habilitació de caràcter nacional  
 
D’acord amb allò que s’ha exposat i de conformitat amb la resolució de la Presidència 
de data 19 d’agost de 2019 (Expedient 2019/6186) de delegació d’atribucions a favor 
de la Junta de Govern, el diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals proposa a la 
Junta de Govern l’adopció de l’ACORD següent:  
 
Primer. Informar favorablement l’expedient iniciat per part de l’Ajuntament de Sant 
Miquel de Fluvià de desagrupació de l’agrupació de Saus, Camallera i Llampaies, i 
Sant Mori; i informar favorablement a la posterior constitució de l’agrupació de 
municipis entre els ajuntaments de Sant Miquel de Fluvià i Borrassà, pel sosteniment 
en comú del lloc de Secretaria – Intervenció, així com els seus estatuts.  
 
Segon. Notificar l’acord als Ajuntaments de Sant Miquel de Fluvià i Borrassà. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
4.  Acceptació de la renúncia a la subvenció XSLPE 2022 de l'ajuntament de 
 Vilobí d'Onyar - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 
En data 28 de gener de 2022 l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va sol·licitar a la Diputació 
de Girona una subvenció de “La Crosa - Projecte de suport a la dinamització comercial 
Vilobí d’Onyar“ per un import de 6.000 € amb un pressupost total de 7.500 € dins la 
convocatòria en règim de concurrència competitiva per a subvencions per fomentar 
projectes i accions de promoció econòmica adreçada als membres de la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2022, aprovada en la Junta de 
Govern de 2 de novembre de 2021. 
 
En data 29 de març de 2022 la Junta de Govern de la Diputació va aprovar l’acord de 
concessió de la subvenció de “La Crosa - Projecte de suport a la dinamització 
comercial Vilobí d’Onyar”, a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. La resolució es va 
notificar a l’entitat el dia 30 de març de 2022. 
 
Atès que les bases reguladores per a subvencions per fomentar projectes i accions 
de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica preveuen que l’acceptació s’entén efectuada de forma tàcita pel 
fet d’haver transcorregut deu dies naturals des de la notificació de la concessió sense 
que el beneficiari hagi manifestat expressament cap objecció. 
 
Atès que en data 30 de novembre de 2022 l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar presenta la 
renúncia de la subvenció. 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor, de data 9 de desembre de 2022, on s’informa 
favorablement sobre la renúncia presentada. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, el vicepresident primer de la Diputació, en 
virtut del Decret de delegació de 16 d’agost de 2019, proposa a la Junta de Govern 
que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar de la subvenció de “La Crosa - Projecte de suport a la dinamització comercial 
Vilobí d’Onyar”, atorgada des de l’Àrea de Promoció Econòmica, d’acord amb el 
detall següent: 
 

Exp. CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de 
la 
subvenció 

Pressupost Sol·licitat Concedit 

1294 P1724800F Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar 

La Crosa - 
Projecte de 
suport a la 
dinamització 
comercial Vilobí 
d’Onyar 

7.500,00 €  6.000,00 €  6.000,00 €  

 
Segon. Notificar la resolució a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 
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Tercer. Declarar conclòs l’expedient i arxivar les actuacions sense cap més tràmit 
ulterior. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
5.  Minoració de la subvenció atorgada i inici d'expedient de revocació- 
 Mithistòrima Produccions, SL Sala La Planeta - Cooperació Cultural  
 
En data 31 de gener de 2020, Mithistòrima Produccions, SL,  sol·licita una subvenció 
nominativa per al finançament de la programació estable i les produccions d’arts 
escèniques de la Sala La Planeta, 2020, i s’instrueix l’exp. 2020/95. 
 
En data 3 de març de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió 
ordinària, aprova la concessió de la subvenció nominativa a Mithistòrima Produccions, 
SL, per al finançament de la programació estable i les produccions d’arts escèniques 
de la Sala La Planeta, 2020. 
 
En el punt setè de l’acord de la Junta de Govern s’especifica que els conceptes 
subvencionables seran els de caixets a les companyies i publicitat, previstos a la 
sol·licitud presentada pel beneficiari. 
 
En data 24 de novembre de 2020, Mithistòrima Porduccions, SL, presenta la 
documentació justificativa de la qual es desprèn que degut a l’estat d’alarma el 
beneficiari ha hagut de modificar parcialment la seva activitat.  
 
És per aquest motiu pel qual en data 1 de desembre de 2020, la Junta de Govern 
aprova la modificació de diversos punts de la resolució de concessió de la subvenció, 
concretament: 
 

- El canvi de termini d’execució i/o justificació. 
- La modificació del percentatge de finançament. 
- L’anul·lació total o parcial de l’activitat. 

 
En el mateix acord, la Junta de Govern aprova el compte justificatiu presentat per 
Mithistòrima Produccions, SL. 
 
En data 28 de desembre de 2020 es reconeix l’obligació per l’import restant de la 
subvenció. 
 
En data 27 d’octubre de 2022 s’emet l’informe provisional del control financer de 
subvencions de la Diputació de Girona (PACF 2022, DDGI.CFS.2022) dins del qual es 
relaciona l’anàlisi de la subvenció a Mitistòrima Produccions, SL, exp. 2020/95 i 
contempla la incidència següent: 
 
“En la justificació es detecten les següents despeses que no corresponen a caixets a les 
companyies i publicitat, que són les establertes a l’article setè del Decret de concessió de la 
subvenció, signat en data 5 de març de 2020. 
 

Núm.  fact. Data fact. Proveïdor Descripció Import € 
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200003946 18/07/20 Itsuga SL. Lloguer hab. Hotel Ultònia funcions «Infanticida» 190,87 

200005333 05/09/20 Itsuga SL Lloguer hab. Hotel Ultònia funcions «Yerma» 324,46 

200006294 12/10/20 Itsuga s.l. Lloguer hab. Hotel Ultònia funcions «Serà el nosre» 81,20 

TOTAL    596,53 

 
Import a reintegrar 
 
Aquest import de 596,53 € s’ha de deduir de les despeses justificades i aplicar el percentatge 
de finançament establert a l’acord de concessió establert inicialment en un 50%, però que va 
passar al 52,16% per acord de la Junta de Govern de 1 de desembre de 2020. 
  Justificació Revisió CF Diferència 

Import justificat  59.431,74 59.431,74 0,00 

Despeses no subvencionables 0,00 596,53 -596,53 

Import correctament justificat 59.431,74 58.835,21 596,53 

% finançament 52,16% 52,16% - 

Import a pagar  31.000,00 30.688,85 311,15 

 
Procedeix iniciar el procediment de reintegrament per import parcial de la subvenció pagada a 
Mithistorima Produccions S.L., corresponent a 311,15 € segons detall de la taula anterior, més 
els interessos de demora corresponents d’acord amb el que indica l’article 40.1 de la LGS, de 
conformitat amb allò previst als articles 36 i 38 de l’OGS i 96 i següents del RD 887/2006 
RLGS.” 
 
El centre gestor de Cooperació Cultural va presentar al·legacions contra l’informe 
provisional de control financer al·legant que s’entenia que aquests tres conceptes no 
es corresponien concretament a caixets o publicitat, però que calia contextualitzar la 
subvenció a l’any 2020, any de confinament en què molts espais culturals van haver 
de tancar la seva activitat. I que vist que es tractava de despeses que estaven 
directament relacionades amb l’execució de l’activitat subvencionada, es tingués en 
compte per part de la intervenció general de la Diputació i es permetés no haver 
d’iniciar el procediment de reintegrament. 
 
En data 28 de novembre de 2022, el centre gestor de Cooperació Cultural rep l’informe 
definitiu de control financer en el qual es desestimen les al·legacions presentades en 
relació amb l’expedient citat i atorga el termini d’un mes des de la seva recepció per 
iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció. 
 
Vist l'informe de Control financer i de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural 
es proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar la minoració de la subvenció atorgada a Mithistòrima Produccions, 
SL per al finançament de la programació estable i les produccions a la sala La Planeta, 
2020, exp. 2020/95, per un import de 31.000,00 euros i fixar-la en 30.688,85 euros 
(TRENTA MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS), 
amb una disminució de 311,15 euros, d’acord l’article 22.1.b) i 30 de l’Ordenança 
General de la Diputació de Girona. 
 
SEGON. Iniciar l’expedient de revocació i reintegrament parcial de la subvenció 
concedida a Mithistòrima Produccions, SL per al finançament de la programació 
estable i les produccions d’arts escèniques de la Sala La Planeta, 2020, d’acord amb el 
quadre següent: 
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Número d'expedient 2020/95 
Beneficiari Mithistòrima Produccions, SL 
NIF B177777863 
Concepte Subvenció nominativa  per al finançament de la 

programació estable i produccions a la sala La Planeta, 
2020. 

Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 3 de març de 2020. 
Junta de Govern, 1 de desembre de 2020, modifica 
parcialment l’acord. 

Subvenció concedida 31.000,00€ 
Import a reintegrar 311,15 €  

 
TERCER. Tràmit d’audiència. Requerir al beneficiari del punt segon perquè presenti 
les al·legacions que consideri oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de 
la data de la notificació del present acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà parcialment la subvenció i finalitzarà 
el procediment de reintegrament. 
 
QUART. Notificar el següent acord a Mithistòrima Produccions, SL. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
6.  Aprovació del reintegrament parcial i interessos de demora de la 
 subvenció per la creació de públics per la cultura 2020 concedida a 
 Associació de Gestió Integral de Serveis Socioculturals IDEA - 
 Cooperació Cultural  
 
En data 6 de febrer de 2020, Associació de Gestió Integral de Serveis Socioculturals 
IDEA,  sol·licita una subvenció dins la línia de creació de públics per a la cultura per al 
finançament de les activitats a Can Clos, i s’instrueix l’exp. 2020/1696. 
 
En data 7 d’abril de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona resol la 
convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, dins la qual hi 
ha l’ Associació de Gestió Integral de Serveis Socioculturals IDEA com a beneficiària 
amb una subvenció de 3.119,57 euros. 
 
En data 27 d’octubre de 2022 s’emet l’informe provisional del control financer de 
subvencions de la Diputació de Girona (PACF 2022, DDGI.CFS.2022) dins del qual es 
relaciona l’anàlisi de la subvenció a l’ Associació de Gestió Integral de Serveis 
Socioculturals IDEA, exp. 2020/1696 i contempla la incidència següent: 
 
“Associació de gestió integral de serveis socioculturals IDEA (Exp. 2020/1696) 
ID 24 
Centre Gestor Cooperació Cultural 
Nom beneficiari Associació de Gestió Integral de Serveis Socioculturals IDEA  
NIF beneficiari G55183909 
Objecte de la subvenció Creació de públics per a la cultura: Activitats Centre Cultural Can 

Clos 
Import subvenció 3.119,57 € 
Número d'expedient 2020/1696 
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Resultat: reintegrament parcial de la subvenció. 
Incidències 
- Les factures següents, incloses en el compte justificatiu signat pel beneficiari en data 24 de 

novembre de 2020, no van a nom del beneficiari:  
-  

Núm.  fact. Data fact. Proveïdor Descrip. Import € Comentaris 

1910C00569053 01-10-19 
Securitas Direct 
España, SAU. 

Serveis Can 
Clos 

49,33 
Factura a nom de Monika Isabela 
Grygier 

3506 01-10-19 
Joan Planas 
Farners 

Serveis Can 
Clos 

550,00 
No és factura, és rebut a nom de 
Monika Isabela Grigier 

3507 01-11-19 
Joan Planas 
Farners 

Lloguer 
Espai 

550,00 
Comprovant pag. ordenant Monika 
Izabela beneficiari Can Clos. 
Concepte: rebut 3519 Can Clos 

PM7901N143943
5 

09-12-19 
Endesa Energía, 
S.A 

Serveis Can 
Clos 

196,38 Factura a nom de Joan Planas 

3508 01-12-19 
Joan Planas 
Farners 

Lloguer 
Espai 

550,00 
No és factura, és rebut. A nom de 
Monika Isabela Grigier 

SMN901N270393
4 

17-12-19 Energía XXI S.L.U. 
Serveis Can 
Clos 

118,89 
La factura va a nom de Rosa 
Berenguer Cirera 

SMN901N223268
6 

03-11-19 Energía XXI S.L.U. 
Serveis Can 
Clos 

83,42 

Període facturat: 09/08/2019 a 
09/10/2019. Fora període execució. 
Factura a nom de Rosa Berenguer 
Cirera NIF ***9753** 

C-11 23-01-20 
Proveiments 
Daigua Sa 

Serveis Can 
Clos 

404,10 
Fra a nom de F. Javier Farres. 
Concepte: instal·lació escomesa 

3509 01-12-19 
Joan Planas 
Farners 

Lloguer 
Espai 

550,00 
No és factura, és rebut data 
01/01/2020.  Va a nom de Monika 
Isabela Grigier 

3510 01-12-19 
Joan Planas 
Farners 

Lloguer 
Espai 

550,00 
No és factura, és rebut de data 
01/02/2020 a nom de Monika 
Isabela Grigier 

3511 01-03-20 
Joan Planas 
Farners 

Lloguer 
Espai 

550,00 
No és factura, és rebut. A nom de 
Monika Isabela Grigier 

197296 27-10-20 Prodaisa Serveis 33,75 

Concepte: subministrament aigua 
període 03/07/2020 a 21/10/2020 
Factura a nom de Francisco Javier 
Farres Berenguer NIF ***7915** 

3519 01-11-20 
Joan Planas 
Farners 

Lloguer 
Espai 

550,00 
Comprovant pagament: ordenant 
Monika Isabela Grygier 

E20FS00987838 20-10-20 
Packlink Shipping 
SL 

Serveis Can 
Clos 

31,85 
Factura a nom de Monika Grygier. 
Comprovant pagament targeta de 
l'associació. 

Total    4.767,72   

 
- D’acord amb l’article 3 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades pel Ple de 

la Diputació en data 17 de setembre de 2019, són despeses subvencionables les que de 
manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionable, resultin 
estrictament necessàries i es facin en el termini i en les condicions que determinen les 
bases. Així mateix, estableix que no són despeses subvencionables, entre d’altres, el 
“finançament d’inversions, equipament i béns d’equip”, i “l’obra civil: immobles, construcció i 
rehabilitació”. Malgrat això, en el compte justificatiu signat pel beneficiari en data 24 de 
novembre de 2020, s’han inclòs les factures següents referents a despeses no 
subvencionables: 
 
Núm.  fact. Data fact. Proveïdor Desc. Import € Concepte factura 

44/C 01-09-20 
Albert Pedraza 
Luque 

Serveis 1.936,00 
Adequació elèctrica i desaigües 
Can Plademunt, 18 

*980G** 29-01-20 
Josep Crespi 
Oliveras 

Serveis Can 
Clos 

6.000,00 
No hi ha factura. Concepte 
comprovant pagament: *480G** 
SKODA YETI 

44/C 01-09-20 
Albert Pedraza 
Luque 

Serveis 5.778,96 
Instal·lacions vàries casa Amer C/ 
Monestir, 15 

45/C 25-09-20 
Albert Pedraza 
Luque 

Serveis 2.228,82 Termo, cable, hores de feina 

92 01-10-20 
David Fontanils 
Llach 

Serveis Can 
Clos 

2.416,80 
Redacció projecte executiu reforma 
edifici 
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4/UV/20002310 06-09-20 
David Fontanils 
Llach 

Serveis Can 
Clos 

470,47 
Fra. Col·legi d'Arquitectes a nom de 
David Fontanils. Concepte: projecte 
bàsic execució, import arquitecte 

Total    18.831,05  

 
- De les despeses relacionades en el compte justificatiu signat pel beneficiari en data 24 de 

novembre de 2020, no s’ha obtingut evidència documental de les factures següents, malgrat 
que per algunes d’elles s’ha verificat que han estat pagades.  
 

Núm.  fact. Data fact. Proveïdor Descripció Import € 
Evidència 
pagament? 

9380300355 04-10-19 
Distribuidora Alimentacion 
SA 

Dietes I 
Desplaçaments 

45,89 
Sí 

K1WBRV 07-11-19 
Ryanair Dietes I 

Desplaçaments 
209,78 

Sí 

11528200000000000 23-10-19 
Autopistas Concesionaria 
SA 

Dietes I 
Desplaçaments 

7,70 
No 

R2934249052061100139 23-10-19 
Asf Dietes I 

Desplaçaments 
36,10 

No 

957000503498 13-10-19 
Station Eni Dietes I 

Desplaçaments 
75,00 

Sí 

17703 20-11-19 
Od A Do Z Sp Dietes I 

Desplaçaments 
115,09 

No 

34C 01-11-19 Albert Pedraza Luque Serveis Can Clos 1.936,00 No 

50626518928 21-10-19 
Carsen Automobile Ag Dietes I 

Desplaçaments 
264,54 

Sí 

61322 21-11-19 
W. Kolodziej I Cezaru Flis 
SC 

Dietes I 
Desplaçaments 

44,24 
Sí 

159554 22-11-19 
Lwih Property Holding Sp 
Zoo 

Dietes I 
Desplaçaments 

145,09 
Sí 

2020202800032 18-01-20 
Lidl Supermercados 
S.A.U. 

Dietes I 
Desplaçaments 

98,92 
Sí 

RE1/2020 11-02-20 Ionut Podgoreanu Serveis Can Clos 2.220,00 No 

CX/20/0000198108 
01-04-20 Solred, S.A. Dietes I 

Desplaçaments 
69,57 

No 

2020202800177 
08-05-20 Lidl Supermercados 

S.A.U. 
Dietes I 
Desplaçaments 

109,65 
Sí 

76 26-02-20 David Fontanils Llach Serveis Can Clos 3.222,40 Sí 

4/2020 
06-10-20 Associació Temps De 

Joglars 
Serveis 300,50 

No 

2020B004 15-10-20 Federació Jmc Quota Serveis 50,00 Sí 

20105 09-10-20 Jaume Costa Serveis Can Clos 293,65 Sí 

182 18-11-20 Miquel Tomàs Serveis Can Clos 2.703,00 No 

Total     11.947,12  

 

- No s’ha obtingut evidència del pagament de les factures següents, incloses en el compte 
justificatiu signat pel beneficiari en data 24 de novembre de 2020: 
 
Núm.  fact. Data fact. Proveïdor Descripció Import € 

1TM003306 02-10-19 Planeskas Sc Dietes i desplaçaments 70,40 

25373 03-10-19 Rest. Brunyola El Castell SL Dietes i desplaçaments 51,85 

A524 09-10-19 Lafort Dietes i desplaçaments 500,14 

A526 10-10-19 Lafort Dietes i desplaçaments 51,28 

TB252228 10-10-19 Pastisseria Puigdemont SL Material 65,15 

9440400219 12-10-19 Distribuidora Alimentacion Sa Dietes i desplaçaments 101,46 

25373 12-10-19 Rest. Brunyola El Castell SL Dietes i desplaçaments 55,00 

990023178084694 06-11-19 
General Markets Food Iberica 
Sau 

Dietes i desplaçaments 77,58 

9440500364 07-11-19 Distribuidora Alimentacion SA Dietes i desplaçaments 66,00 

20900253677 19-11-19 Wdfg España Material 24,20 

19021925 26-11-19 SL Troc Ocasió Barcelona Material 60,00 

4695 04-10-19 Carnisseria Batet Dietes i desplaçaments 27,83 
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INV-ES-161160051-2019-2
55 

24-11-19 Atlantic Access Material 39,99 

20408 28-11-19 Sergi Serramitja Serveis can clos 47,10 

AEU-INV-ES-2019-240157
4 

24-11-19 Amazon EU S.À R.L. Material 10,33 

9440400254 11-12-19 Distribuidora Alimentacion SA Dietes i desplaçaments 44,79 

2019 B006 01-12-19 Federació Jmc Quota serveis 50,00 

19176 19-12-19 Jaume Costa Serveis can clos 297,62 

AEU-INV-ES-2020-69424 09-01-20 Amazon EU S.À R.L. Material fungible 11,97 

FV20-004093 27-01-20 Mafonsa SL Material 52,51 

9440500450 19-02-20 Distribuidora Alimentacion SA Dietes i desplaçaments 33,76 

326544 21-02-20 Sociedad Estatal Correos Serveis can clos 8,20 

4759 02-03-20 Rest. Brunyola El Castell SL Dietes i desplaçaments 32,60 

TB254084 28-02-20 Ca L'angela Dietes i desplaçaments 31,58 

990023178092403 04-12-19 
General Markets Food Iberica 
Sau 

Dietes i desplaçaments 87,97 

2020202800149 24-03-20 Lidl Supermercados S.A.U. Dietes i desplaçaments 89,18 

200023178034201 03-06-20 
General Markets Food Iberica 
SAU 

Dietes i desplaçaments 125,06 

3_20 20-06-20 
Associació Cultural   Teatre 
Blau 

Serveis can clos 400,00 

203931845 29-06-20 Correos Serveis can clos 11,95 

  08-08-20 Corral De Sant Quirze Dietes i desplaçaments 62,40 

03-20 20-06-20 Associació Cultural Teatre Blau Serveis 400,00 

129603 21-08-20 Servei Estacio Material 8,75 

132529 21-08-20 Rigau Material 63,80 

3518 01-10-20 Joan Planas Farners Lloguer espai 550,00 

2020/175 29-09-20 Serralleria Roca, S.L. Serveis 2.939,63 

3988-012-028310 13-10-20 Mercadona S.A. Dietes i desplaçaments 78,60 

9440192621 03-09-20 Dia Retail España Sau Dietes i desplaçaments 19,10 

11186 23-09-20 Brico Esteba Material 19,95 

46734 03-09-20 Can Pepitu Dietes i desplaçaments 53,35 

Total    6.721,08 

 
Import a reintegrar 
La suma dels imports indicats a les incidències, que ascendeix a 42.266,97 €, s’ha de deduir de 
les despeses justificades i aplicar el percentatge de finançament establert en l’acord de 
concessió del 5,80%. 

 
  Justificació Revisió CF Diferència 

Import justificat  53.778,75 53.778,75 0,00 

Factures que no van a nom del beneficiari 0,00 4.767,72 -4.767,72 

Factures corresponents a despeses no subvencionables  18.831,05 -18.831,05 

Despeses sense evidència documental  11.947,12 -11.947,12 

Factures sense evidència del seu pagament  6.721,08 -6.721,08 

Import correctament justificat 53.778,75 11.511,78 -42.266,97 

% finançament 5,80% 5,80% - 

Import a pagar  3.119,57 667,77 2.451,80 

 
Procedeix iniciar el procediment de reintegrament per import parcial de la subvenció pagada a 
l’Associació Gestió Integral Serveis Socioculturals IDEA, corresponent a 2.451,80 € segons 
detall de la taula anterior, més els interessos de demora corresponents d’acord amb el que 
indica l’article 40.1 de la LGS, de conformitat amb allò previst als articles 36 i 38 de l’OGS i 96 i 
següents del RD 887/2006 RLGS. 
 
Motius 

 
a) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes establerts a 

l’article 30 de la LGS i en el seu cas, en les normes reguladores de la subvenció (article 
37.1.c LGS).  

b) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 
financer, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació 
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de documents quan d’això derivi la impossibilitat de verificar-ne l’ús que se n’ha fet dels fons 
percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades 
(article 37.1.e LGS).” 

 
En data 28 de novembre de 2022, el centre gestor de Cooperació Cultural rep l’informe 
definitiu de control financer en el qual s’atorga el termini d’un mes des de la seva 
recepció per iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció. 
Vist l'informe de Control financer i de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural 
es proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar la minoració de la subvenció atorgada a l’Associació de Gestió 
Integral de Serveis Socioculturals IDEA,  dins la línia de creació de públics per a la 
cultura, per al finançament de les activitats a Can Clos, per un import de 3.119,57 
euros i fixar-la en 667,77 euros (SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS), amb una disminució de 2.451,80 euros, d’acord l’article 
22.1.b) i 30 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona. 
SEGON. Iniciar l’expedient de revocació i reintegrament parcial de la subvenció 
concedida a l’Associació de Gestió Integral de Serveis Socioculturals IDEA,  dins la 
línia de creació de públics per a la cultura, per al finançament de les activitats a Can 
Clos, d’acord amb el quadre següent: 
 

Número d'expedient 2020/1696 
Beneficiari Associació de Gestió Integral de Serveis Socioculturals 

IDEA 
NIF G55183909 
Concepte Creació de públics per a la cultura: Activitats Centre 

Cultural Can Clos 
Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 7 d’abril de 2020. 
Subvenció concedida 3.119,57 € 
Import a reintegrar 2.451,80 €  

 
TERCER. Tràmit d’audiència. Requerir al beneficiari del punt segon perquè presenti 
les al·legacions que consideri oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de 
la data de la notificació del present acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà parcialment la subvenció i finalitzarà 
el procediment de reintegrament. 
 
QUART. Notificar el següent acord a l’ Associació de Gestió Integral de Serveis 
Socioculturals IDEA. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
7.  Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Sarrià de Ter 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. 
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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 2022/4974 Ajuntament de Sarrià de Ter P1719800C 29/11/2022 

 
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 2 de 4 de gener de 2022. 
 
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 
2022/4974 Ajuntament de Sarrià de 

Ter 
P1719800C A3 920220007631 2.187,50 € 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
8.  Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sils per 
 obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals 
 Xarxa Viària 
 
L’Ajuntament de Sils ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a 
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals. 
 
Diversos camins del municipi de Sils necessiten treballs de reparació o renovació del 
seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva 
magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial. 
 
La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, 
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, 
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva 
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa. 
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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 data 14 de desembre de 2022, ha emès 
informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Sils per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a 
diversos camins municipals. 
 
Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció 
de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament de Sils per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic 
a diversos camins municipals: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord de la Junta de Govern de ---------------------------------. 
Ajuntament de Sils, representat pel seu alcalde president, Eduard Colomé i Ribas, 
assistit pel secretari de la corporació, Juan Antonio González Blanco, en virtut de les 
facultats conferides per acord de Ple de 24 de novembre de 2022. 
 
II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1.  Diversos camins municipals de Sils necessiten treballs de reparació o renovació 

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

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

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

- Doble tractament superficial amb pregraveta acabat en negre:  
c) G1: tram des de l’N-II, tram 1: 1.500 m2 
d) G1: tram des de l’N-II, tram 2: 3.200 m2 
e) M1: des del pont de pedra fins a la GI-555: 8.400 m2 
f) M2: des de la GI-555 fins al final del camí (Can Serrà): 5.600 m2 
g) B3: tram entre els camins B1 i B2 (ca l’Argila): 2.200 m2 
h) V1: des de la GI-555 fins al pont de l’AP-7: 4.500 m2 

4.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de 
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 83.312,00 euros.  

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

 
1.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sils realitzaran les obres de tractament 

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

de càrrega. 
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A càrrec de l’Ajuntament de Sils: 
-  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. 

- Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de l’obra per descarregar les 
graves. 

- Poda i/o tala d’arbres que permeti el pas del camió més el bolquet a 6 metres 
d’alçada en tota la calçada. 

- Restitució de cunetes i drenatges. 
- Rasanteig de la plataforma i donar pendents transversals per afavorir el 

desguàs del camí. 
- Al camí V1 cal fer un gual formigonat a l’alçada de can Riereta. 
- Aportació d’una capa de tot-ú artificial (segons definició i característiques 

indicades a l’article 510 del PG3 de carreteres) de 10 cm als camins M1 i M2 i 
de 20 cm als camins B3 i V1, regada i compactada, com a mínim, al 98 % del 
que determina l’assaig próctor modificat. 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

15 

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

 

 
9.  Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
10.  Precs i preguntes 
No hi ha cap intervenció.  
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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