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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
JUNTA DE GOVERN NÚM. 934 

 
 
 

CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  4 d'abril de 2017 
HORA:  A les 10 del matí  
LLOC:  Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n. President acctal. 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Miquel Àngel Villacampa Ester Secretari acctal 
Sr. Ernest Ruiz Garcia Viceinterventor 
 
Han excusat la seva absència el president senyor Pere Vila i Fulcarà, els diputats 
senyors Miquel Noguer i Planas, Albert Piñeira i Brosel, Josep Antoni Frias i Molina, i 
Carlos Álvarez i González 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, la diputada senyora Marta Felip i Torres, 
els diputats senyors: Josep M. Corominas i Barnadas, Carles Salgas i Pedrosa i Lluís 
Costabella i Portella, i també el senyor Juan José Serrán i Báez, Cap de Gabinet de 
Presidència. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 21 de març de 2017. 
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, reguladora de les bases del règim 
local. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
 
3. JG934/000022/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació del canvi de destí de l'obra inclosa al 
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programa específic del PUOSC anualitat 2016 de l'Ajuntament de Torroella de 
Montgrí. (Exp. 3996/2016). (AC/12887-DG/16). 

4. JG934/000021/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Palamós, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016. (Exp. 
2016/4353). 

5. JG934/000080/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Declarar l'incompliment per part de 
l'Editorial Grup Enderrock Edicions SL de l'obligació de justificar la subvenció 
concedida per la Junta de Govern de 20 de setembre de 2016 i iniciar 
l'expedient de revocació de la mateixa. (Exp. 2016/3854). 

6. JG934/000076/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria pública de 
subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments 
corresponent a l'any 2017. (Exp. 2017/2364). 

7. JG934/000083/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Editorial Bonart Cultural SL 
una subvenció nominativa per a l'edició de la Revista Bonart, any 2017. (Exp. 
2017/1860). 

8. JG934/000077/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria pública de 
subvencions en concurrència competitiva per al foment de produccions editorials 
per a l'any 2017. (Exp. 2017/2154). 

9. JG934/000072/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria pública de 
subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals 
corresponent a l'any 2017. (Exp. 2017/2126). 

10. JG934/000073/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria pública de 
subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals 
corresponent a l'any 2017. (Exp. 2017/2125). 

11. JG934/000074/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar l'inici de l'expedient de revocació 
de la subvenció concedida a Gerunda Musical per al finançament del concert i 
enregistrament del CD Aula Musical 40 anys. (Exp. 2016/150). 

12. JG934/000068/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Privada Prudenci Bertrana, de Girona, per al finançament dels Premis 
Literaris de Girona 2017. (Exp. 2017/2115). 

13. JG934/000079/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC) per a les activitats de la FCEC a 
les comarques gironines. (Exp. 2017/2923). 

14. JG934/000045/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Cultural Gironina Galligants per al finançament del programa 
pedagògic "La Sardana a l'Escola". (Exp. 2016/6135). 

15. JG934/000067/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per al finançament de la VI Fira 
Internacional de la Màgia_FIMAG. (Exp. 2017/2683). 
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16. JG934/000078/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Inund'Art de Girona per al finançament del Festival Inund'Art. (Exp. 
2017/2208). 

17. JG934/000019/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del Decret de Presidència de data 
14 de març de 2017 de l'ampliació convocatòria FONS 2017 i modificació 
terminis sol·licitud. (Exp. 2017/519). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
18. JG934/000010/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Girona pel 
programa Girona ciutat esport femení. (Exp. 2017/2036). 

19. JG934/000002/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Iniciar  el procediment de reintegrament  parcial de 
la bestreta atorgada segons conveni de col·laboració  entre la Diputació  de 
Girona i la FOEG per al desenvolupament de la V fase del programa de 
formació escolar "Jo de gran vull ser com tu ". (Exp. 2016/77). 

20. JG934/000006/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per la 
companyia G.E.,S.A. (Exp. 2016/4197). 

21. JG934/000003/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per la 
Sra. B.V. (Exp. 2016/5812). 

22. JG934/000007/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per 
A.S.R,S.A. (Exp. 2016/5662). 

 
23. Proposicions urgents 
24. Precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 

ordinària del dia 21 de març de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de març 
de 2017, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de le s seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSI ONS 

INFORMATIVES 
 

3. JG934/000022/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació del canvi de destí 
de l'obra inclosa al programa específic del PUOSC a nualitat 2016 de 
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. (Exp. 3996/20 16). (AC/12887-DG/16). 
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Vista la petició de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí de data 15 de març de 2017, 
on demana canvi de destí de la subvenció de l'obra “Millora camí del rec vell, entre el 
mas Ral i el mas d’en Pi, amb estabilització de terres“, inclosa en el Programa de 
Cooperació Municipal de la Diputació de Girona anualitat 2016, amb un pressupost de 
48.011,61 € i una subvenció de 33.608,00 €, que representa el 70 % del pressupost, 
per aplicar-la a l'obra “Adequació del camí vell de Dalt com a Via Verda”, amb un 
pressupost d'execució per contracta de 43.888,44 €. 
 

Vist que l'obra objecte del canvi de destí sol·licitat s'ajusta a les actuacions 
subvencionables del Pla Específic de la Diputació, que es compleixen les condicions 
recollides a les corresponents bases i que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha 
presentat la sol·licitud i el corresponent projecte.  

 
Atesa la normativa que regeix l'esmentat Programa específic, l’informe favorable del 
cap del servei, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Millora camí del rec vell, entre el mas 
Ral i el mas d’en Pi, amb estabilització de terres” que l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí té inclosa en el Programa específic de la Diputació amb el número 
d’expedient 3996/2016 (AC/12887-DG/16), per destinar-la a la nova actuació titulada 
“Adequació del camí vell de Dalt com a Via Verda”, amb un pressupost d'execució per 
contracta de 43.888,44 € i una subvenció del PUOSC 2016 de 30.721,90 €, minorada 
en 2.886,10 € respecte a la previsió inicial, per no sobrepassar el 70 % sobre el 
pressupost de l’actuació.  
 
SEGON. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí amb la 
indicació que, segons la base complementària setena reguladora del Programa de 
cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya per al període 2013-2017, el termini màxim d'adjudicació d'un any 
començarà a comptar a partir de la data de la present notificació. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
4. JG934/000021/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi  destí subvenció de 
l'Ajuntament de Palamós, dins el Fons de Cooperació  Econòmica i 
Cultural, any 2016. (Exp. 2016/4353). 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Palamós de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 
130.000,00 €. 
 
Vista la documentació presentada i d’acord amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Palamós el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, pel concepte i 
l’import que es detallen. 
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AJUNTAMENT EXP CONCEPTE Subvenció 

inicial € 
Subvenció 

final € 
Obra 1- Canvi a LED i 
ampliació del enllumenat 
públic de l'entorn del Castell 
Palau de l'Abat 

130.000,00 118.546,21 

Obra 2- Reforma i 
conservació del pont del 
Ferro 

0,00 11.453,79 

 
 
Palamós 

 
 
4353/2016 

Total 130.000,00 130.000,00 

 
SEGON. 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, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2017. 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
 
5. JG934/000080/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Declarar l'incomplimen t per part de 
l'Editorial Grup Enderrock Edicions SL de l'obligac ió de justificar la 
subvenció concedida per la Junta de Govern de 20 de  setembre de 2016 i 
iniciar l'expedient de revocació de la mateixa. (Ex p. 2016/3854). 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 15 de març de 2016 va aprovar 
la convocatòria pública de subvencions per al foment de produccions editorials per a 
l’any 2016, la qual es va resoldre a la Junta de Govern del 20 de setembre de 2016. 
(Exp. 2016/3854). 
 
En la resolució de la convocatòria per part de la Junta de Govern de 20 de setembre, 
es va aprovar, entre altres, concedir una subvenció de 1.885,00 € a l’editorial Grup 
Enderrock Edicions SL per a l’edició del llibre Xavier Cugat. Un gironí a Hollywood 
(Exp. UP/4769-2016/3854), subvenció que, d’acord amb la convocatòria aprovada el 
15 de març, s’havia de justificar abans del 30 de novembre de 2016. 
 
L’Editorial Grup Enderrock Edicions SL va sol·licitar una pròrroga del termini de 
justificació de la subvenció, la qual li va ser concedida per la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona del dia 13 de desembre de 2016, establint-se com a termini 
màxim de justificació el dia 7 de gener de 2017. 
 
Un cop transcorregut aquest termini sense que l’Editorial Grup Enderrock Edicions SL 
hagués presentat el compte justificatiu de la subvenció, el centre gestor de 
Comunicació Cultural va enviar a aquest beneficiari, amb data 11 de gener de 2017, 
un requeriment per a la presentació de la justificació, el qual no ha estat respost. 
 
L’Editorial Grup Enderrock Edicions SL han comunicat via telefònica al Servei de 
Comunicació Cultural de la Diputació de Girona que havien de renunciar a la 
subvenció per la impossibilitat de publicar el llibre subvencionat dins el termini previst, 
però no han presentat mai una renúncia formal per escrit, tal com se’ls hi va requerir. 
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Vist allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en relació amb l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada 
justificació de la mateixa i que es desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i el que 
s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar l’incompliment per part de l’Editorial Grup Enderrock Edicions SL 
de l’obligació de justificar la subvenció concedida per la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona de 20 de setembre de 2016. 
 
SEGON. Iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida a l’Editorial Grup 
Enderrock Edicions SL dins la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials corresponent a l’any 2016, el detall de la qual és el següent: 
 

Expedient NIF Beneficiari Publicació Import 
subvenció 

Data 
justificació 

Data 
requeriment 
justificació 

UP/4769 
 
Exp. Electrònic 
2016/3854 

B64863335 
Grup 
Enderrock 
Edicions SL 

Xavier 
Cugat. Un 
gironí a 
Hollywood 

1.885.00€ 

30 de 
novembre 
de 2016. 
 
7 de gener 
de 2017 
(pròrroga) 

11/01/2017 

 
TERCER. Tràmit d’audiència. Requerir a l’interessat perquè presenti les al·legacions 
que consideri oportunes, en el termini màxim de quinze dies comptats des de la data 
de notificació del present acord. 
 
QUART. Notificar el present acord a l’interessat. 
 
6. JG934/000076/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòri a pública de 
subvencions per a publicacions d'interès local edit ades per ajuntaments 
corresponent a l'any 2017. (Exp. 2017/2364). 

 
El Ple de la Diputació de Girona, el dia 21 de febrer de 2017 va aprovar inicialment les 
Bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local 
editades per ajuntaments. Aquestes bases van ser publicades al BOP de Girona núm. 
39, de 24 de febrer de 2017. (Exp. 2017/2364). 
 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix en les esmentades bases, s’ha elaborat la 
proposta de convocatòria corresponent a l’exercici 2017, on hi consten l’objecte, els 
destinataris, les consignacions pressupostàries previstes i el termini de presentació de 
sol·licituds i de justificació de les subvencions, entre d’altres.  
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El contingut de la convocatòria s’ajusta als requeriments establerts a la Llei General 
de Subvencions, al Reglament que la desenvolupa i a l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació. 
 
Per tot això, i vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació 
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria pública de subvencions per a publicacions d’interès 
local editades per ajuntaments corresponent a l’any 2017 (amb plena submissió a les 
Bases específiques que regulen aquestes subvencions), el text de la qual es transcriu 
a continuació: 
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL EDITADES PER 
AJUNTAMENTS PER A L’ANY 2017 
1. Objecte: 
Subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments per a 
l’anualitat 2017, d’acord amb les bases específiques reguladores de subvencions per 
a publicacions d’interès local editades per ajuntaments  (2017/741), aprovades pel Ple 
del dia 21 de febrer de 2017 i publicades al BOP núm. 39, del dia 24 de febrer de 
2017. 
2. Destinataris:  
Els destinataris d'aquesta línia de subvencions són els ajuntaments i els organismes 
que en depenen, així com les entitats municipals descentralitzades de l’àmbit de les 
comarques gironines. 
3. Sol·licituds: 
Els ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines, podran presentar una única 
sol·licitud de subvenció en aquesta convocatòria. 
4. Crèdits pressupostaris: 
L'import total inicialment destinat a aquesta convocatòria és de 45.000 €. Les 
subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost general de la 
Diputació de Girona per a l'any 2017 que es detalla a continuació: 

COMUNICACIÓ CULTURAL  

Línia d'ajuts Aplicació pressupostària Import € 

Subvencions per a publicacions d’interès local editades 
per ajuntaments 

503/3340/46201 45.000 € 

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment del crèdit pressupostari previst inicialment a l’aplicació detallada en el 
quadre anterior mitjançant una modificació de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Si la quantitat addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
Avaluadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca de disponibilitat pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i 
segons la puntuació obtinguda per la Comissió Avaluadora. 
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Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
5. Termini i presentació de sol·licituds: 
El termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions 
començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província i finalitzarà el 15 de maig de 2017.  
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat que es 
troba al web de la Diputació de Girona (Model de sol·licitud de subvenció: 
Subvencions per a publicacions d’interès local edit ades per ajuntaments ), a 
través de la següent modalitat: 
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: amb la signatura electrònica amb certificat validat en 
la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, a través de la 
plataforma EACAT. 
Les subvencions concedides s'hauran de justificar dins el termini que finalitza el 30 de 
novembre de 2017 mitjançant la presentació del compte justificatiu, d’acord amb el 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a 
l’apartat documentació). 
6. Resolució i notificació: 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de subvencions. 
a) Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també 

als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini de 10 dies a 
comptar des de la data en què s’hagi resolt. 

b) La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució en el 
termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del període de presentació 
de les sol·licituds. 

7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.  
8. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Diputació de Girona, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al web corporatiu.  
Igualment, en el cas que s’aprovi una quantia addicional, l’òrgan concedent haurà de 
publicar la declaració de crèdits disponibles i la distribució definitiva en els mateixos 
mitjans que la convocatòria inicial.” 
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 45.000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3340/46201 del pressupost corporatiu de 2017. 
 
TERCER. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la present convocatòria. 
 
7. JG934/000083/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Editorial  Bonart 
Cultural SL una subvenció nominativa per a l'edició  de la Revista Bonart, 
any 2017. (Exp. 2017/1860). 
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L’Editorial Bonart Cultural SL ha sol·licitat una subvenció de concessió directa per al 
finançament de l’edició de la Revista Bonart, per a l’any 2017, i s’ha instruït 
l’expedient corresponent. (Exp. 2017/1860). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Editorial Bonart Cultural SL, per a l’edició de 
la Revista Bonart, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2 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. 
 
Vistos aquests antecedents, i vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de 
Comunicació Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l’Editorial Bonart Cultural SL, per a l’anualitat de 2017, la 
subvenció que es detalla a continuació:  
 

Expedient Beneficiari NIF 
2017/1860 EDITORIAL BONART CULTURAL, SL B17880063 

Objecte de la subvenció 
Edició de la Revista Bonart, any 2017 

Subvenció 
Import concedit Import a justificar % regulador 

14.000,00 € 17.700,00 € 79,09% 

 
SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CATORZE MIL EUROS 
(14.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 503/3340/47904 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte i període d’execució. La subvenció la concessió de la qual 
s’autoritza té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició de la Revista Bonart per a l’anualitat de 
2017, i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren 
despeses subvencionables totes les compreses en el pressupost de despeses de la 
sol·licitud de subvenció. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Editorial Bonart Cultural SL 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
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SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Editorial Bonart Cultural SL es compromet a:  
 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva 
sol·licitud. 

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 
requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de 
Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la 
normativa aplicable. 

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

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre pugui 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) Reservar una pàgina de publicitat per a la Diputació de Girona a cada número 

de les revistes subvencionades. 
h) Lliurar a la Diputació de Girona 22 exemplars de cada número publicat de 

totes les revistes subvencionades. 
i) Fer constar a les revistes publicades el logotip de la Diputació de Girona 

com a institució col·laboradora. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 14.000,00 € , que representa un percentatge de finançament de 79,09 
% , quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Editorial Bonart Cultural SL ha de justificar la 
subvenció concedida per l’import de 17.700,00 € corresponents a l’import de les 
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat que 
es pot trobar al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de 
documentació). 
 
L’Editorial Bonart Cultural SL haurà de presentar una  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 (www. ddgi.cat, apartat documentació). 
 
Si el cost de l’activitat subvencionada resulta superior, la subvenció es mantindrà en 
la quantia. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida, 
d’acord amb el percentatge de finançament que consta en el punt setè d’aquest 
acord, en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa 
acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible 
cap canvi de destinació. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2017. 
Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara 
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que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 
justificació. 
 
Tan bon punt l’Editorial Bonart Cultural SL presenti la documentació justificativa, es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies  els defectes 
que se li indiquin o bé que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació  que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb 
les conseqüències que es determinen al punt següent.  
 
NOVÈ. 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 a 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. 
 
DESÈ. 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 
condició 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’Editorial Bonart Cultural SL i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. 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. 
 
En cas que es produeixi aquest supòsit, s’haurà de comunicar i justificar el motiu 
mitjançant un escrit adreçat al Servei de Comunicació Cultural de la Diputació de 
Girona. 
 
DOTZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 12 

 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels 

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

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

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

e) El rendiment 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. 
 
TRETZÈ. 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. 
 
CATORZÈ. Notificar aquest acord a l’Editorial Bonart Cultural SL. 
 
8. JG934/000077/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòri a pública de 
subvencions en concurrència competitiva per al fome nt de produccions 
editorials per a l'any 2017. (Exp. 2017/2154). 

 
El Ple de la Diputació de Girona, el dia 21 de febrer de 2017 va aprovar inicialment les 
Bases específiques reguladores de subvencions per al foment de produccions 
editorials. Aquestes bases van ser publicades al BOP de Girona núm. 39, de 24 de 
febrer de 2017.(Exp. 2017/2154) 
 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix en les esmentades bases, s’ha elaborat la 
proposta de convocatòria corresponent a l’exercici 2017, on hi consten l’objecte, els 
destinataris, les consignacions pressupostàries previstes i el termini de presentació de 
sol·licituds i de justificació de les subvencions, entre d’altres. 
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El contingut de la convocatòria s’ajusta als requeriments establerts a la Llei General 
de Subvencions, al Reglament que la desenvolupa i a l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació. 
 
Per tot això, i vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació 
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per al foment de produccions editorials corresponent a l’any 2017 (amb 
plena submissió a les Bases específiques que regulen aquestes subvencions), el text 
de la qual es transcriu a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER AL FOMENT DE PRODUCCCIONS EDITORIALS ANY 2017 
1.Objecte: 
Subvencions per a al foment de produccions editorials per a l’anualitat 2017, d’acord 
amb les bases específiques reguladores de subvencions per al foment de 
produccions editorials (expedient núm. 2017/418), aprovades pel Ple del dia 21 de 
febrer de 2017 i publicades al BOP núm. 39, de 24 de febrer de 2017. 
2.Destinataris:  
Els destinataris d'aquesta línia de subvencions són els editors (persones físiques i 
jurídiques) i les organitzacions no lucratives. 
3. Sol·licituds 
Les empreses editorials podran presentar un màxim de dues sol·licituds en la present 
convocatòria. El editors no dedicats professionalment a l’activitat editorial i les entitats 
sense ànim de lucre podran presentar un única sol·licitud de subvenció en aquesta 
convocatòria. 
4.Crèdits pressupostaris: 
L'import total inicialment destinat a aquesta convocatòria és de 85.000,00€. Les 
subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost general de la 
Diputació de Girona per a l'any 2017 que es detalla a continuació: 
COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d'ajuts Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Programa edició llibres d'interès local editors 503/3340/47901 60.000,00 

Programa edició de llibres d'interès local ONL 503/3340/48000 25.000,00 

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment del crèdit pressupostari previst inicialment a l’aplicació detallada en el 
quadre anterior mitjançant una modificació de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Si la quantitat addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
Avaluadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca de disponibilitat pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i 
segons la puntuació obtinguda per la Comissió Avaluadora. 
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Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
5.Termini i presentació de sol·licituds: 
El termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions 
començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província i finalitzarà el 15 de maig de 2017. 
Forma de presentació de les sol·licituds: 
PERSONES FÍSIQUES : Poden presentar la sol·licitud al Registre General de la 
Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), o per qualsevol dels 
mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
ENTITATS, EMPRESES I D'ALTRES: E-TRAM (presentació telemàtica): Amb 
signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
Les subvencions concedides s'hauran de justificar dins el termini que finalitza el 30 de 
novembre de 2017 mitjançant la presentació del compte justificatiu, d’acord amb el 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a 
l’apartat documentació). 
6.Resolució i notificació: 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de subvencions. 

a) Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini de 
10 dies a comptar des de la data en què s’hagi resolt. 

b) La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució en 
el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del període de 
presentació de les sol·licituds. 

7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.  
8. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Diputació de Girona, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al web corporatiu.  
Igualment, en el cas que s’aprovi una quantia addicional, l’òrgan concedent haurà de 
publicar la declaració de crèdits disponibles i la distribució definitiva en els mateixos 
mitjans que la convocatòria inicial.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 85.000 € amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries 503/3340/47901 (60.000,00 €) i 503/3340/48000 
(25.000,00€) del pressupost corporatiu de 2017. 
 
TERCER. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la present convocatòria. 
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9. JG934/000072/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòri a pública de 
subvencions per a edicions dels centres i instituts  d'estudis locals i 
comarcals corresponent a l'any 2017. (Exp. 2017/212 6). 

 
El Ple de la Diputació de Girona, el dia 21 de febrer de 2017 va aprovar inicialment les 
Bases específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals. Aquestes bases van ser publicades al BOP de Girona 
núm. 39, de 24 de febrer de 2017. (Exp. 2017/2126). 
 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix en les esmentades bases, s’ha elaborat la 
proposta de convocatòria corresponent a l’exercici 2017, on hi consten l’objecte, els 
destinataris, les consignacions pressupostàries previstes i el termini de presentació de 
sol·licituds i de justificació de les subvencions, entre d’altres. 
 
El contingut de la convocatòria s’ajusta als requeriments establerts a la Llei General 
de Subvencions, al Reglament que la desenvolupa i a l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació. 
 
Per tot això, i vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació 
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la convocatòria pública de subvencions per a edicions dels centres 
i instituts d’estudis locals i comarcals corresponent a l’any 2017 (amb plena submissió 
a les Bases específiques que regulen aquestes subvencions), el text de la qual es 
transcriu a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A EDICIONS DELS CENTRES I INSTITUTS D’ESTUDIS 
LOCALS I COMARCALS PER A L’ANY 2017 
1.Objecte: 
Subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals per a 
l’anualitat 2017, d’acord amb les bases específiques reguladores de subvencions per 
a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals (2017/298), aprovades 
pel Ple del dia 21 de febrer de 2017 i publicades al BOP núm.39, del dia 24 de febrer 
de 2017. 
2.Destinataris:  
Els destinataris d’aquesta línia de subvencions són els centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines. 
4.Crèdits pressupostaris: 
L'import total inicialment destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 55.000 €. 
Les subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost general 
de la Diputació de Girona per a l'any 2017 que es detalla a continuació: 
COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d'ajuts Aplicació pressupostària Import € 
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Subvencions per a edicions dels 
centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals 

503/3341/48000 55.000 € 

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment del crèdit pressupostari previst inicialment a l’aplicació detallada en el 
quadre anterior mitjançant una modificació de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Si la quantitat addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
Avaluadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca de disponibilitat pressupostària i , en tot cas, seguint l’ordre i 
segons la puntuació obtinguda per la Comissió Avaluadora. 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
5.Termini i presentació de sol·licituds: 
El termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions 
començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província i finalitzarà el 15 de maig de 2017. 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat que es 
troba al web de la Diputació de Girona (Model de sol·licitud de subvenció: 
Subvencions per a edicions dels centres i instituts  d'estudis ), a través de la 
següent modalitat: 
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: A través de la plataforma E-TRAM, i signades pel 
representant del centre d’estudis amb signatura electrònica amb certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitza el 30 de 
novembre de 2017 mitjançant la presentació del compte justificatiu, d’acord amb el 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a 
l’apartat documentació). 
6.Resolució i notificació: 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de subvencions. 

a) Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini 
de 10 dies a comptar des de la data en què s’hagi resolt. 

b) La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució 
en el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del període de 
presentació de les sol·licituds. 

7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.  
8. Publicitat 
S’inseriran anuncis al tauler d'anuncis de la Diputació de Girona, Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al web corporatiu. 
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Igualment, en el cas que s’aprovi una quantia addicional, l’òrgan concedent haurà de 
publicar la declaració de crèdits disponibles i la distribució definitiva en els mateixos 
mitjans de la convocatòria inicial.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 55.000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3341/48000 del pressupost corporatiu de 2017. 
 
TERCER. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la present convocatòria. 
 
10. JG934/000073/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòri a pública de 
subvencions per a activitats dels centres i institu ts d'estudis locals i 
comarcals corresponent a l'any 2017. (Exp. 2017/212 5). 

 
El Ple de la Diputació de Girona, el dia 21 de febrer de 2017 va aprovar inicialment les 
Bases específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals. Aquestes bases van ser publicades al BOP de Girona 
núm. 39, de 24 de febrer de 2017.(Exp. 2017/2125). 
 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
 
De conformitat amb allò que s’estableix en les esmentades bases, s’ha elaborat la 
proposta de convocatòria corresponent a l’exercici 2017, on hi consten l’objecte, els 
destinataris, les consignacions pressupostàries previstes i el termini de presentació de 
sol·licituds i de justificació de les subvencions, entre d’altres. 
 
El contingut de la convocatòria s’ajusta als requeriments establerts a la Llei General 
de Subvencions, al Reglament que la desenvolupa i a l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació. 
 
Per tot això, i vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació 
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria pública de subvencions per a activitats dels centres 
i instituts d’estudis locals i comarcals corresponent a l’any 2017 (amb plena submissió 
a les Bases específiques que regulen aquestes subvencions), el text de la qual es 
transcriu a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER A ACTIVITATS DELS CENTRES I INSTITUTS D’ESTUDIS 
LOCALS I COMARCALS PER A L’ANY 2017 
1.Objecte: 
Subvencions per a la realització d’activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals per a l’anualitat 2017, d’acord amb les bases específiques reguladores de 



 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 18 

subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals  
(2017/299), aprovades pel Ple del dia 21 de febrer de 2017 i publicades al BOP núm. 
39, del dia 24 de febrer de 2017. 
2.Destinataris:  
Els destinataris d'aquesta línia de subvencions són els centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines. 
4.Crèdits pressupostaris: 
L'import total inicialment destinat a aquesta convocatòria és de 25.000 €. Les 
subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost general de la 
Diputació de Girona per a l'any 2017 que es detalla a continuació: 
COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d'ajuts Aplicació 
pressupostària 

Import € 

Subvencions per a activitats dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals 

503/3341/48001 25.000 € 

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment del crèdit pressupostari previst inicialment a l’aplicació detallada en el 
quadre anterior mitjançant una modificació de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Si la quantitat addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
Avaluadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca de disponibilitat pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i 
segons la puntuació obtinguda per la Comissió Avaluadora. 
Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les 
bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva. 
5.Termini i presentació de sol·licituds: 
El termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions 
començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província i finalitzarà el 15 de maig de 2017.  
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat que es 
troba al web de la Diputació de Girona (Model de sol·licitud de subvenció: 
Subvencions per a activitats dels centres i institu ts d'estudis ), a través de la 
següent modalitat: 
PRESENTACIÓ TELEMÀTICA: A través de la plataforma E-TRAM, i signades pel 
representant del centre d’estudis amb signatura electrònica amb certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
Les subvencions concedides s'hauran de justificar dins el termini que finalitza el 30 de 
novembre de 2017 mitjançant la presentació del compte justificatiu, d’acord amb el 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a 
l’apartat documentació). 
6.Resolució i notificació: 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de subvencions. 
a) Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 

també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini 
de 10 dies a comptar des de la data en què s’hagi resolt. 

b) La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la corresponent resolució 
en el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del període de 
presentació de les sol·licituds. 
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7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació.  
8. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis de la Diputació de Girona, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al web corporatiu.  
Igualment, en el cas que s’aprovi una quantia addicional, l’òrgan concedent haurà de 
publicar la declaració de crèdits disponibles i la distribució definitiva en els mateixos 
mitjans que la convocatòria inicial.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria, d’acord amb les 
esmentades bases, i fixar la dotació pressupostària, d’import 25.000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 503/3341/48001 del pressupost corporatiu de 2017. 
 
TERCER. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la present convocatòria. 
 
11. JG934/000074/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovar l'inici de l'ex pedient de 
revocació de la subvenció concedida a Gerunda Music al per al 
finançament del concert i enregistrament del CD Aul a Musical 40 anys. 
(Exp. 2016/150). 

 
La Junta de Govern de la Diputació de 19 de juliol de 2016 va resoldre la convocatòria 
de subvencions per al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local en 
l’anualitat de 2016 i va atorgar una subvenció a l’entitat Gerunda Musical, SL, de 
Girona. 
 
El punt quart de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris havien de justificar 
l’import de la subvenció dins el termini que finalitzava el 31 d’octubre de 2016. 
 
En relació amb les justificacions, Gerunda Musical, SL, no va presentar el compte 
justificatiu dins el termini establert per a la justificació i se li va enviar un requeriment 
de justificació i no l’han respost. 
 
Vist allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en relació amb l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada 
justificació de la mateixa i que es desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i el que 
s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Declarar l’incompliment per part del beneficiari de la subvenció del què 
s’estipula al punt quart de l’acord de resolució en què es regulen les condicions de 
justificació.  
 
SEGON. Iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida, de conformitat 
amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, al beneficiari que 
tot seguit es detalla: 
 

Expedient NIF Beneficiari Concepte Import 
subvenció 

Data 
justificació 

Data 
requeriment 
justificació 

Data rebuda 
requeriment 

2016/150 B17680679 Gerunda 
Musical, SL 
Girona 

Concert i 
enregistra-
ment CD 
Aula 
Musical 40 
anys 

715,00 € 31/10/16 22/12/2016 13/01/2017 

 
TERCER. Tràmit d’audiència. Requerir al beneficiari 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. 
 
QUART. Notificar el present acord a Gerunda Musical, SL, de Girona. 
 
12. JG934/000068/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació Privada Prudenci Bertrana,  de Girona, per al 
finançament dels Premis Literaris de Girona 2017. ( Exp. 2017/2115). 

 
La Fundació Prudenci Bertrana, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per 
al finançament dels Premis Literaris de Girona 2017 i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/2115). 
 
La Fundació Prudenci Bertrana, és l’organitzadora dels Premis Literaris de Girona i 
dels actes de la commemoració dels 50 anys del premi de novel·la Prudenci Bertrana. 
L’entrega d’aquests premis ve acompanyada d’una conjunt d’activitats culturals que 
es realitzen en dies anteriors sobre diversos aspectes de la literatura catalana. 
Enguany la Fundació celebra el 50è aniversari del Premi. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a premis i beques culturals. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb premis i beques culturals. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Privada Prudenci Bertrana, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural,  la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Privada Prudenci Bertrana, de Girona, 
per al finançament de l’organització dels Premis Literaris de Girona 2017, que es 
detalla a continuació:  
 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48009 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça des del dia 1 de gener fins 
al 21 de setembre de 2017. 
 
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.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la 
subvenció.  
 
SISÈ. Pagament de la subvenció.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació d’aquest acord, de conformitat 
amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de DISSET MIL CINC-CENTS EUROS 
(17.500,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de la 
subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/2115 Fundació Privada 
Prudenci Bertrana- 
Girona 

G17296518 Premis 
Literaris de 
Girona 2017 

Fins al 21 de 
setembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

85.000,00 € 85.000,00 € 25.000,00 € 29,41 % 85.000,00 € 
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Quan la Fundació Privada Prudenci Bertrana, hagi presentat al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de SET MIL 
CINC-CENTS EUROS, (7.500,00 €), corresponents al 30% restant. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Privada Prudenci Bertrana, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 85.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha de contenir 
la informació següent:  
 
a)  Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b)  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;  

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

d)  Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
dels Premis Literaris de Girona 2017. 

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 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 
2017. 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.  
 

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

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
La Fundació Privada Prudenci Bertrana, té les obligacions següents: 
 
a)  Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b)  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

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

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

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

e)  Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans 
de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha 
efectuat amb la col·laboració d’aquest organisme;  

f)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g)  Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
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 
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control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Privada Prudenci Bertrana, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. 
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i 

dels drets estatutaris.  

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per 
conflictes d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Prudenci Bertrana de Girona. 
 
13. JG934/000079/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Federació Catalana d'Entitats Coral s (FCEC) per a les 
activitats de la FCEC a les comarques gironines. (E xp. 2017/2923). 

 
La Federació Catalana d’Entitats Corals, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’organització de les activitats corals  de la 
Federació a les comarques gironines i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 
2017/2923). 
 
La Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) és una entitat que té per finalitat 
essencial impulsar i coordinar les activitats corals de les entitats federades, 
l’assessorament i l’orientació a les agrupacions adherides i la promoció de noves 
entitats corals. És membre de la Federació Europea de Joves Corals i actualment té 
més de 450 entitats corals federades. 
 
Per a l’any 2017 té programades a les comarques gironines 12 concerts de Cicle 
coral, 2 concerts de música sacra, l’Aplec de corals sèniors, l’Aplec de corals joves, 
l’Aplec de totes les corals, 15 concerts dins el programa de Girona Temps de Flors, un 
concert de Catalunya Coral, un curs de direcció i cant coral i diversos tallers. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per a la promoció de les arts escèniques, dins 
les quals s’hi engloben les accions de promoció i difusió de la música i el cant. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Federació Catalana d’Entitats Corals, de 
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Barcelona, 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Federació Catalana d’Entitats Corals, de 
Barcelona, per al finançament de l’organització de les activitats corals a les 
comarques gironines, que es detalla a continuació:  
 

Número d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/2923 Federació Catalana 
d’Entitats Corals, 
Barcelona 

G58042201 Organització 
activitats 
corals a les  
comarques 
gironines 

Fins al 15 de 
novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

13.100,00 € 13.100,00 € 3.000,00 € 22,90 % 13.100,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS, (3.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48035 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça des del mes de gener fins 
al 15 de novembre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Federació Catalana d’Entitats Corals 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.  
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 3.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 22,90 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Federació Catalana d’Entitats Corals, de Barcelona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 13.100,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  

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

d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
de les activitats corals a les comarques gironines. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. 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.  
 

Tan bon punt la Federació Catalana d’Entitats Corals 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 
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reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Federació Catalana d’Entitats Corals té les 
obligacions següents: 
a)  Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b)  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

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

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

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

e)  Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans 
de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha 
efectuat amb la col·laboració d’aquest organisme;  

f)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g)  Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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La Federació Catalana d’Entitats Corals i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
a)  El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b)  El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i 

dels drets estatutaris.  

c)  La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per 
conflictes d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a 
les quals s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment 
de presentar el compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre 
transparència). 
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Federació Catalana d’Entitats Corals, de 
Barcelona. 
 
14. JG934/000045/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Associació Cultural Gironina Galliga nts per al finançament 
del programa pedagògic "La Sardana a l'Escola". (Ex p. 2016/6135). 

 
L'Associació Cultural Gironina Galligants, de Sarrià de Ter, ha sol·licitat a la Diputació 
de Girona la concessió d’una subvenció per al finançament del programa educatiu “La 
Sardana a l'Escola”, curs 2016-2017 i s’ha instruït l’expedient electrònic 2016/6135. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Cultural Gironina Galligants, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i dels articles 15 i 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 amb la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l'associacionisme cultural, la cultura popular i tradicional inclou tot el 
que fa referència al conjunt de manifestacions culturals, tant materials com 
immaterials com són, entre d'altres, la música i els instruments, els balls i les 
representacions i també les activitats tendents a difondre-les arreu del territori a tots 
els ciutadans. Al mateix temps estableix un mandat a les administracions públiques 
de Catalunya per a fomentar-la i conservar-la en el seu àmbit territorial i donar suport 
a les entitats que les mantenen i difonen. 
 
L’Associació Cultural Gironina Galligants, és una entitat l’objecte estatutari de la qual 
és la divulgació, la promoció i la difusió de la cultura, del patrimoni cultural museístic i 
natural, així com l’organització d’activitats en el temps de lleure. Una de les seves 
activitats més destacades és la gestió i organització del programa d’educació cultural 
“La Sardana a l’Escola”, l'objectiu del qual és fomentar el coneixement de la dansa 
entre els alumnes de les escoles (CEIP’S) de les comarques gironines durant l'horari 
lectiu. S'adapta al currículum escolar cercant els punts de contacte amb diverses 
matèries com ara la música o l’educació corporal i ensenya a ballar la sardana, que 
s’inscriu en els postulats de la Convenció de la UNESCO sobre protecció de la 
diversitat de les expressions culturals. 
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La Diputació de Girona, per la seva banda, en l'àmbit de la cooperació cultural en la 
demarcació territorial de les comarques gironines, presta un servei públic definit per la 
promoció de la cultura, les arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents 
públics, privats i d'iniciativa social en el foment d'iniciatives culturals. 
 
Des del 1998, més de cent mil alumnes han participat a “La Sardana a l'Escola”, amb 
una mitjana de més de 8.200 alumnes i 100 escoles per any acadèmic. “La Sardana a 
l'Escola” és finança a parts iguals per la Diputació de Girona i el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. No suposa cap cost per a les escoles 
participants ni per als seus alumnes. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l'Associació Cultural Gironina Galligants, la subvenció que es 
detalla tot seguit, per al finançament del programa educatiu “La Sardana a l'Escola” 
curs 2016-2017: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2016/6135 Associació Cultural 
Gironina 
Galligants_Sarrià 
de Ter 

G55275655 Projecte educatiu 
La Sardana a 
l’Escola 
2016/2017 

Fins al 15 de 
juny de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

40.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 50 % 40.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS, 
(20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48006 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de despeses ordinàries relacionades amb les activitats 
culturals i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça del dia 1 de setembre del 
2016 al 15 de juny de 2017. 
 
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’Associació Cultural Gironina Galligants, accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades 
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 €, que 
representa un percentatge de finançament del 50 % del pressupost de despeses, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest 
acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Cultural Gironina Galligants, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 20.000,00 € corresponents al 50% de l’import de les despeses que consten 
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent:  
 
2.1. Una memòria del projecte desenvolupat en relació amb la finalitat de la 
subvenció, que justifiqui el compliment de les condicions exigides en aquest conveni, 
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts. 
2.2. Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost de les activitats fetes, 
que inclogui: 
a) Relació classificada de les despeses de la totalitat de l’activitat subvencionada, 
amb indicació del creditor i del número d’identificació fiscal, el número de factura o 
justificant, la data d’emissió, import i data de pagament.  
b) Relació detallada d'altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que 
hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva 
procedència. 
2.3. Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona 
en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada, si escau. 
2.4. De cada activitat, una relació original o fotocòpia compulsada, signada pel 
responsable del grup escolar, on ha de constar la data de l’activitat, el nom del centre 
educatiu, el nivell educatiu del grup escolar, el nom del professor o de la professora 
responsable, el nombre d’alumnes assistents i el cost total de l'activitat 
subvencionada. Tant la subvenció com el preu han de coincidir amb el que figuri amb 
la documentació informativa tramesa a les escoles i continguda al portal web de 
recursos educatius de la Diputació de Girona. No s’acceptarà cap alteració del preu 
establert objecte de subvenció. Les subvencions de la Diputació als escolars es farà 
efectiva directament a l’Associació Cultural Gironina Galligants, una vegada hagi estat 
realitzada i justificada degudament l’activitat subvencionada, d’acord amb el 
procediment que es descriu a continuació: 
- Les escoles han de concertar directament amb l’Associació Cultural Gironina 
Galligants la realització de l’activitat subvencionada. 
- L’entitat haurà de facilitar una relació de les inscripcions rebudes amb el lloc, curs, 
nombre d’alumnes, data i hora de l’activitat. 
La Diputació de Girona es reserva el dret de visitar qualsevol dia i hora els centres 
escolars i comprovar l’efectivitat del programa “La Sardana a l’Escola” així com 
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realitzar enquestes a les escoles que han participat en el programa per tal d’avaluar-
ne el grau de satisfacció.  
2.5. De cada activitat, un certificat del responsable del grup escolar amb la valoració 
global de l’activitat.  
2.6 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 (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
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 de juliol de 2017.  
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.  
 

Tan bon punt l’Associació Cultural Gironina Galligants, 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. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 

concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
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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’Associació Cultural Gironina Galligants, té les obligacions següents: 
 
a)  Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b)  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

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

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

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

e)  Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans 
de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha 
efectuat amb la col·laboració d’aquest organisme;  

f)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g)  Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
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’Associació Cultural Gironina Galligants, 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.  
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Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per 
conflictes d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural Gironina, de Sarrià de Ter, i 
als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a Girona. 
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15. JG934/000067/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí p er al finançament de la 
VI Fira Internacional de la Màgia_FIMAG. (Exp. 2017 /2683). 

 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la VI Fira Internacional de Màgia, (FIMAG) i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/2683). 
 
La Fira Internacional de Màgia, és un projecte vinculat amb la màgia i les arts afins. 
L’objectiu principal és el de consolidar aquest projecte com a principal aparador de la 
màgia al Sud d’Europa, tant per al públic en general, com pel sector professional que 
hi està vinculat. És un esdeveniment popular de primer nivell que atrau més de 
20.000 visitants que poden gaudir de més de 125 actuacions a cada edició amb una 
programació totalment gratuïta. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri 
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com 
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per al 
finançament de la VI Fira Internacional de Màgia, que es detalla a continuació:  

 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/2683 Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí 

P1721200B VI Fira 
Internacional 
de Màgia 
(FIMAG) 

Fins a l’11 de 
juny de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

132.000,00 € 56.275,00 € 12.000,00 € 21,32 % 56.275,00 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOTZE MIL EUROS 
(12.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46212 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte.  
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses dels caixets dels espectacles, el 
desplaçament, dietes i allotjament dels artistes, 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 abraça des del dia 1 de gener fins 
a l’11 de juny de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, 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 12.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 21,32 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 56.275,00 € corresponents a l’import de les despeses dels caixets dels 
espectacles, el desplaçament, les dietes i l’allotjament dels artistes, que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha de contenir 
la informació següent:  
 
a)  Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b)  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;  

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

d)  Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del VI Fira Internacional de Màgia, (FIMAG). 
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de juliol de 2017 . 
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.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Torroella de Montgrí 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. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 
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DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, té les obligacions següents: 
 
a)  Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b)  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

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

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

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

e)  Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans 
de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha 
efectuat amb la col·laboració d’aquest organisme;  

f)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g)  Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

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

drets estatutaris.  

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per 
conflictes d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
16. JG934/000078/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Associació Inund'Art de Girona per a l finançament del 
Festival Inund'Art. (Exp. 2017/2208). 

 
L’Associació Inund’art, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte d’organització del Festival Inund’art i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/2208). 
 
El Festival Inund’art, és una mostra i una trobada d’art, centrat en l’art contemporani, 
un espai d’exhibició i difusió de l’art contemporani català i a Catalunya, amb una 
trajectòria d’11 anys continuats. El seu objectiu principal és promoure la cultura 
contemporània des d’una dimensió múltiple de percepció de l’obra i l’implicació en el 
diàleg entre l’obra i l’artista. Es porta a terme ens espais emblemàtics, tant interiors 
com exteriors, de la ciutat de Girona. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 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 d’arts plàstiques. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Inund’art, de Girona, 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Inund’art, de Girona, per al 
finançament del projecte d’organització del Festival Inund’art, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/2208 Associació 
Inund’Art, Girona 

G17925843 Organització 
Festival 
Inund’art 

Des d’octubre 
de 2016 dins al 
juny de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

46.150,00 € 46.150,00 € 5.000,00 € 10,83 % 46.150,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS, (5.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48037 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça des del mes d’octubre de 
2016 fins al juny de 2017. 
 
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. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació Inund’art, 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 5.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 10,83 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Inund’art, de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 46.150,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a)  Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b)  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;  

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

d)  Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Inund’art 2017. 

 
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 de juliol de 2017 . 
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.  
 

Tan bon punt l’Associació Inund’art, 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. 
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 
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’Associació Inund’art, té les obligacions següents: 
 
a)  Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b)  Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

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

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

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

e)  Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans 
de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha 
efectuat amb la col·laboració d’aquest organisme;  

f)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
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g)  Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 
aplicables. 

 
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’Associació Inund’art, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per 
conflictes d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Inund’art, de Girona. 
 
17. JG934/000019/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació del Decret d e Presidència de 
data 14 de març de 2017 de l'ampliació convocatòria  FONS 2017 i 
modificació terminis sol·licitud. (Exp. 2017/519). 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de la Presidència de data 14 
de març de 2017, relatiu a l’ampliació de la convocatòria FONS 2017 i modificació 
terminis sol·licitud de subvenció. (Exp. 2017/519). L’esmentat Decret es transcriu 
literalment tot seguit: 
 
“ La presidenta de la Comissió Gestora Municipal de l’Ajuntament de Medinyà, ha 
presentat en data 10/02/17, un escrit sol·licitant que s’inclogui al municipi de Medinyà 
en la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural de l’any 2017. 
Fonamenta la petició, entre altres consideracions, en què la Llei 8/2015, de 10 de 
juny, va crear el municipi de Medinyà, i que aquest està inscrit al Registre d’Entitats 
Locals de Catalunya i la Generalitat els ha atorgat subvencions dins el Fons de 
Cooperació Local de Catalunya i dins el PUOSC de manteniment anys 2016-2017. 
La Subdirectora general d’Assistència Jurídica i Règim Local, ha confirmat, el dia 22-
02-17, que la Generalitat considera plenament vàlida i vigent la Llei 8/2015 de creació 
del municipi de Medinyà i que el considera beneficiari de les subvencions del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya i del PUOSC de manteniment anys 2016-2017. 
Les Bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, aprovades pel 
Ple de la Diputació del dia 24/01/17, en la seva 3a estableix l’aprovació de a 
convocatòria la realitzarà la Junta de Govern de la Diputació. Mitjançant acord 
d’aquets òrgan del dia 7/02/17, s’aprova la convocatòria del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, anualitat 2017, i en el seu apartat segon s’estableix el crèdit 
assignat i que “Aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional, de com 
a màxim 25.000,00€, per atendre variacions a l’alça en el càlcul individualitzat de les 
subvencions per l’aplicació final dels criteris de càlcul establerts a les bases 
reguladores. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració 
de disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria” . 
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En el mateix acord de la Junta de Govern es va acordar establir el termini de 
presentació de sol·licituds a partir del dia 13 de febrer de 2017 i fins al dia 15 de març 
de 2017, però atès que en data actual la gran majoria d’ajuntament no han presentat 
la seva sol·licitud es considera convenient l’ampliació d’aquest període fins el 30 de 
març. 
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència, proposo elevar a la Presidència de 
la Diputació, i sotmetre a la va posterior ratificació per la Junta de Govern, la següent:  
RESOLUCIÓ: 
PRIMER.- Declarar la disponibilitat del crèdit per import de 22.000,00 € amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries següents: 

Aplicació pressupostària Descripció Augment convocatòria  € 

400/9420/76201 Fons de subvencions per a inversions 
Assist. I Coop. Mun. 

18.700,00 

500/3340/46201 Fons de Cooperació cultural Local 3.300,00 

 TOTAL 22.000,00 

SEGON.- Ampliar la convocatòria de subvencions Fons de Cooperació Econòmic i 
Cultural de l’any 2017 per import total de 22.000,00 € d’acord amb el detall següent, i 
autoritzar la despesa addicional a la corresponent aplicació pressupostària: 

Exp. Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdits Inicials € Augment 
convocatòria 

Crèdits finals 
€ 

519/2017 400/9420/76201 Fons de 
subvencions per a 
inversions Assist. I 
Coop. Mun. 

5.997.750,00   
18.700,00 

6.016.450,00 

519/2017 400/9420/46201 Fons de 
subvencions per a 
despeses corrents 
Assist. I Coop. 
Mun. 

6.174.250,00   6.174.250,00 

571/2017 500/3340/46201 Fons de 
Cooperació cultural 
Local 

2.148.000,00  3.300,00 2.151.300,00 

    TOTAL 14.320.000,00  22.000,00 14.342.000,0
0 

TERCER. Modificar l’Annex I que consta al punt quart de l’acord de la Junta de 
Govern del dia 7/02/17, pel que s’aprova la convocatòria del Fons de Cooperació 
Econòmic i Cultural de l’any 2017 per tal d’incloure el municipi de Medinyà en la 
subvenció de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i assignar-li un nou import, segons 
el següent detall: 

Ajuntament Comarca FONS 2017 Cooperació Local Cultura 15% 

SANT JULIÀ DE RAMIS  GI 73.062,00 62.103,00 10.959,00 

QUART. Comunicar a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis que l’import establert al 
punt anterior comprèn la subvenció als municipis de Medinyà i Sant Julià de Ramis i 
que l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis haurà de sol·licitar i justificar la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmic i Cultural de l’any 2017, en la despesa efectuada 
en els dos municipis d’acord amb la distribució que els correspongui per aplicació dels 
criteris de repartiment establert en les Bases del Fons de Cooperació Econòmic i 
Cultural de l’any 2017. 
CINQUÈ. Modificar el punt 3r, primer paràgraf, de la convocatòria de les bases del 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2017, aprovada per la Junta de 
Govern del dia 7 de febrer de 2017, que passa a tenir  la redacció següent: 
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 “ 3. Termini de presentació de sol·licituds. 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir del dia 13 de febrer de 2017 
i fins al dia 30 de març de 2017, mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona 
(http://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/fons_cooperacio_2017) i hauran d’estar 
signades pel representant legal de l’ajuntament amb signatura electrònica, amb un 
certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.” 
SISÈ Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria i del termini de presentació de 
sol·licituds a la Base de dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la 
seva publicació al BOP de Girona. 
SETÈ. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”  
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat 
ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i 
tal i com ha estat redactat. 
 
18. JG934/000010/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a  
l'Ajuntament de Girona pel programa Girona ciutat e sport femení. (Exp. 
2017/2036). 

 
L'Ajuntament de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
programa Girona ciutat esport femení i s’ha instruït l'expedient 2017/2036. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei d'Esports atorgarà una 
subvenció nominativa a l'ajuntament de Girona pel programa Girona ciutat esport 
femení. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l'ajuntament de Girona, 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, i la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció següent: 
 
Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/2036 Ajuntament de Girona P1708500B 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Programa Girona ciutat esport femení corrent 
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Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar€ 

% de finançament 

31.400,87 20.000,00 28.260,79 63,70% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 520/3410/46205 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 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 i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l'1 de gener de 2017 i 
finalitza el 30 d'abril de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció 
 
Es considera que l'entitat, 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. Termini i règim de justificació 
El beneficiari haurà de justificar en el termini que finalitza el 31 de maig de 2017,  la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 28.260,79 (90% del 
pressupost) corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la 
Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha de contenir la 
informació següent:  

 
a)  Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b)  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. 

c)  Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
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d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 

col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer 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 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En 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 a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, 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 a l’article 22 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 per 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, amb caràcter previ ha de retornar 
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que 
correspongui, circumstància que 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. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 
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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. 
 
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. 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 informació que els sigui 

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

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

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

e)  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 
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.  
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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, 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
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, amb 
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 
 
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions.  
b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El centre gestor de d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
 
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, sense 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 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. 
 
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 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 
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 drets estatutaris. 
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
 necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
 d’interessos. 
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
 discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
 òrgans que dirigeixen. 
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
 responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 
g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
 concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 
 de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
 aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
 la informació pública i bon govern. 
 L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 

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

 
DISSETÈ. 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. 
 
DIVUITÈ. Notificar aquest acord a l'ajuntament de Girona. 
 
19. JG934/000002/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Iniciar el procediment d e reintegrament 
parcial de la bestreta atorgada segons conveni de c ol·laboració entre la 
Diputació  de Girona i la FOEG per al desenvolupame nt de la V fase del 
programa de formació escolar "Jo de gran vull ser c om tu ". (Exp. 2016/77). 

 
La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), mitjançant sol·licitud 
de subvenció exclosa de concurrència (PG/1675, registre d’entrada 1-2016-008118 
de data 20/05/2016) va sol·licitar la col·laboració econòmica en el projecte JO DE 
GRAN VULL SER COM TU. (Exp. 2016/77). 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària que va tenir lloc el 
dia 7 de juny de 2015, va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona per al 
desenvolupament de la V fase del programa de formació a escolar “Jo de gran vull ser 
com tu”. 
 
En el seu contingut, s’estableix que l’aportació econòmica corresponent a l’exercici 
2016 es concretarà en una subvenció de 20.000€ que representa el 70,424% del cost 
anual del programa i es farà efectiva en el moment de la signatura del conveni en 
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concepte de bestreta. També recull que s’haurà de justificar la subvenció concedida 
per l’import corresponent al 100% del pressupost de despesa que s’hagi detallat en la 
sol·licitud. i, si el cost final de l’actuació és inferior al previst, la quantitat a lliurar es 
reduirà en proporció al percentatge de finançament establert. 
 
De conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la llei general de subvencions, i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i el que sigui 
d’aplicació segons la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
Vist que el compte justificatiu presentat que conclou que la despesa realitzada és 
d’import 28.344,56€, quantitat que aplicant-hi el percentatge de subvenció establert 
en conveni  resulta una subvenció a liquidar de 19.961,37€, el que suposa una 
minoració de 38,63€ de la subvenció rebuda en concepte de bestreta. 
 
D’acord amb els antecedents, l’informe de la cap del centre, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Iniciar el procediment de reintegrament per import de 38,63€ de la 
subvenció concedida d’acord es detalla a continuació: 
 

Exp. NIF Beneficiari Pressupost % Subv. rebuda 
77/2016 G17229634 FOEG 28.400,00€ 70,424 20.000,00€ 

Imp. desp. justificada % Subv. a percebre Imp. a reintegrar 
28.344,56€ 70,424 19.961,37€ 38,63€ 
Objecte de la subvenció Participació econòmica en la promoció del 

programa “Jo de gran vull ser com tu” 
Motiu de reintegrament Despesa realitzada inferior al pressupost previst en 

la sol·licitud de subvenció 

 
SEGON. Requerir a la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona – FOEG 
perquè presenti les al·legacions que consideri oportunes en la seva defensa, en el 
termini de quinze dies comptats de la data de la notificació del present acord. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a Tresoreria de la  Diputació de Girona a efectes 
de comunicar-li l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció concedida a 
l’entitat relacionada en el punt primer d’aquest acord. 
 
QUART. Notificar el present acord a la Federació d’Organitzacions empresarials de 
Girona–FOEG. 
 
20. JG934/000006/2017-PDDXV; Proposta Diputat Deleg at Xarxa Viaria ; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabili tat patrimonial, instat 
per la companyia G.E.,S.A. (Exp. 2016/4197). 

 
Mitjançant Decret de data 8 de novembre de 2016 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2016/4197, derivat de la reclamació presentada 
per l'advocat M.C.C. en representació de la companyia G.E., S.A., al mateix temps 
que es designava instructor i secretari de l’expedient. 
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Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 15 de març 
de 2017 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial més amunt 
indicat, instat per l’advocat M.C.C., actuant en nom i representació de la companyia 
G.E., S.A.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1.- L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2016/4197 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació de la companyia G.E., S.A (R.G.E. 
013851 de 26 de setembre de 2016), per mitjà de la qual se sol·licita una 
indemnització econòmica de 778,71.- Euros pels danys materials soferts el dia 29 de 
febrer de 2016, com a conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la topada del 
vehicle amb matrícula ------- amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GI-V-
5147. 
 
2.- Mitjançant Decret del president de la Diputació de Girona de data 27 de setembre 
de 2016 es va requerir a l’interessat per tal que acredités la seva representació així 
com els imports abonats al seu assegurat fet que es va dur a terme mitjançant escrit 
de data 14 d’octubre de 2016.  
 
3.- Mitjançant Decret de 8 de novembre de 2016 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. 
 
4.- Per provisió de 10 de gener de 2017 es va obrir un període de prova, es va 
sol·licitar informe del servei afectat i al Departament de Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya certificació de titularitat de les àrees de gestió cinegètica properes al lloc 
del sinistre. 
 
5.- Mitjançant escrit de data 8 de febrer de 2017 l’interessat aporta documentació en 
relació als danys i pagaments efectuats per part de la reclamant. 
 
6. Per provisió de 8 de febrer de 2017 es disposa incorporar a l’expedient l’informe del 
servei afectat i s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa de manifest 
l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular al·legacions, fet 
que no s’ha produït.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys soferts al vehicle assegurat pel 
seu representat, amb matrícula -------, el dia 29 de febrer de 2016 a la carretera GI-V-
5147, al pk 0.5, direcció Palol de Revardit. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
conservació i manteniment (absència de tancament o deficient estat del mateix i 
absència de senyalització de perill d’animals salvatges) de la via. 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
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establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  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 “los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en 
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley.” Així mateix, en l’article 34 del mateix text legal 
estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es 
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
seva producció. 
 
El procediment a seguir per efectuar el general és el previst a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques amb 
les seves especialitats que, en el present supòsit s’ha complert. 
 
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 
següents elements: 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 procedeix 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 al fet imputable a l’Administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 000552/16/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa 
el vehicle amb matrícula ------- circulant per la carretera GIV-5147 sentit Palol de 
Revardit, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 29 de febrer de 2016,  al voltant 
de les 23:13 h, el qual va patir un accident al punt quilomètric 0.5. 
 
Quant als danys al·legats, en l'atestat no hi consten. S'aporta informe pericial  de data 
4 de març de 2016 que els quantifica en 778,71.- Euros (inclòs l’IVA). S’acompanya 
factura de reparació de data 31 de març de 2016 i comprovant de transferència 
efectuada per la companyia asseguradora reclamant al compte corrent indicada en la 
factura aportada. 
 
Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, 
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius: 
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1. En primer lloc, perquè de l’informe del servei afectat de data 2 de febrer de 2017 es 
constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat 
manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació a la deficient senyalització vertical 
d’advertència de perill al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons els 
antecedents de sinistralitat, no consten accidents per topada amb animals salvatges 
en els darrers cinc anys. En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de 
perill per creuament d’animals salvatges a la via és suficient i adequada. Tot i això, cal 
fer esment que, d’acord 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 no és imputable la 
responsabilitat a la titular de la via per no disposar de senyalització específica 
d’animals salvatges perquè no es tractava d’un tram amb alta sinistralitat.  
 
En aquest sentit, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor.  
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons 
informe del Servei, es considera que, tractant-se d’un tram recte, a la velocitat 
correcte el vehicle s’hagués pogut aturar en condicions de seguretat davant la irrupció 
de l’animal a la calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text articulat de la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text 
refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles 
circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar 
dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués 
presentar. 
 
Cal recordar que el límit de velocitat en el tram on es va produir l’accident és de 50 
Km/h tal com consta en l’atestat instruït per la Policia-Mossos d’Esquadra fet que 
referma el fet que el conductor, a la velocitat correcte, el vehicle s’hagués pogut aturar 
en condicions de seguretat davant la irrupció de l’animal a la calçada. 
 
3. En tercer lloc, perquè havent-se produït el sinistre dins 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, conforme amb el que disposa l'Ordre 
de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o 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 
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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 
no constava cap accident en aquest tram en els darrers cinc anys per aquest motiu i 
la via estava degudament senyalitzada.  
 
4. En quart 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’explanació siguin zones quin ús queda afectat per les restriccions 
de la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de 
conservació no desapareix. 
 
5. 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. 
 
Davant 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 el present supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del titular de la carretera, ésta alcanza 
cuando en la zona, tras haberse producido con anterioridad otros accidentes como 
consecuencia de colisiones con animales salvajes, resulta obligada la señalización 
vertical. Y en el caso que nos ocupa esa señalización existía, a la vista del informe 
que obra en el folio 91 y siguientes del expediente administrativo. 
 
Además, la carretera en la que se produjo el accidente es una carretera convencional 
(no se trata de una autopista ni una autovía) por lo que no existe obligación de que se 
encuentre vallada, ya que de acuerdo con el Anexo I de la LT, únicamente las 
autopistas y autovías deben estar valladas, por cuanto una de las condiciones de las 
primeras es que no tengan acceso a la misma las propiedades colindantes y de las 
segundas que lo tengan limitado, de lo que se infiere que ambos tipos de vías deben 
de estar valladas, pero no así las carreteras convencionales. 
 
A todo ello debe añadirse que el conductor del vehículo debió de adecuar su 
conducción al hecho de que la carretera transita por una zona boscosa situada en el 
área privada de caza B-10.342, de la que es titular la Societat de Caçadors de 
Carvall, y que existía la señal que indicaba peligro por la presencia de animales 
salvajes. De ahí que el conductor debería saber que en ella pueden aparecer 
animales salvajes en cualquier momento y en cualquier punto de la carretera debido a 
la proximidad del bosque, lo que obligaba a que condujera de forma que pudiera 
evitar la colisión con algún ejemplar que irrumpiera en la calzada”. 
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I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma “A la Administración, como titular y gestora del 
dominio público viario, le incumbe el deber de mantener las carreteras en adecuado 
estado de seguridad en el tráfico rodado, pero tal deber no puede llevarse al extremo 
de tener que asegurar cualquier incidencia que pudiera producirse en las mismas, 
incluidas aquellas de todo punto imprevisibles e inevitables como ocurre en el 
presente caso. Es cierto que este Tribunal ha considerado en algunas de sus 
resoluciones que la brusca irrupción de un animal salvaje en una vía rápida, como 
son las autovías y las autopistas, carreteras destinadas al tránsito de vehículos en 
particulares condiciones de rapidez y seguridad, constituye una circunstancia 
abiertamente perturbadora, por lo súbito y desacostumbrado, de aquellas condiciones 
normales previsibles en general para los usuarios de una vía que goza de protección 
perimetral por medio de vallas, y que de producirse esta circunstancia puede suponer 
un incumplimiento de los deberes de la Administración como titular del dominio 
público viario y ser determinante de una responsabilidad patrimonial. Pero no es este 
el supuesto de autos, en el que nos encontramos ante una carretera nacional que no 
tiene la consideración de vía rápida, ni goza por tanto de protección perimetral que 
pudiera impedir la presencia súbita de animales en la calzada, circunstancia, por otra 
parte, previsible para los usuarios, cuando además en estos casos ni aún extremando 
las precauciones podría nunca una Administración diligente asegurar que dicha 
circunstancia no fuera a producirse, por lo que no se puede imputársele 
responsabilidad alguna ya que el daño no tiene ni puede tener la consideración de 
antijurídico ni es consecuencia del funcionamiento del servicio público, sin que obste 
a la anterior conclusión el hecho de que no hubiera señalización específica de peligro 
por animales sueltos, pues ni tal circunstancia ha resultado acreditada salvo por las 
manifestaciones del actor -nada de ello se dice en el atestado ni en los informes 
obrantes en el expediente-, ni sería suficiente en sí misma para fundar la 
responsabilidad patrimonial del Estado pues según el propio relato del recurrente la 
aparición del animal fue súbita, durante la noche y cuando circulaba a muy escasa 
velocidad -50 km. por hora, en escrito de conclusiones-, no dándole tiempo siquiera a 
frenar, por lo que la señalización exigida, que se dice ausente, en nada hubiera 
alterado el resultado producido.” 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
En virtut de les dades existents en l’expedient es considera que en el present supòsit 
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement 
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de 
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa 
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimant la reclamació 
presentada.” 
 
D'acord amb el que disposa l'article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la 
companyia G.E,S.A (expedient 2016/4197), relativa a danys materials soferts en 
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accident de circulació a la carretera GI-V-5147, circulant amb el vehicle amb matrícula 
-------, en data 29 de febrer de 2016. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
21. JG934/000003/2017-PDDXV; Proposta Diputat Deleg at Xarxa Viaria ; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabili tat patrimonial instat per 
la Sra. B.V. (Exp. 2016/5812). 

 
Mitjançant Decret de 17 de novembre de 2016 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2016/5812, derivat de la reclamació presentada 
per l’advocat R.P.S., en representació de la Sra. B.V., al mateix temps que es 
designava instructor i secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, s’ha formulat la 
proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
referenciat, instat per l’advocat R.P.S., actuant en nom i representació de la Sra. B.V.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2016/5812 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació de la Sra. B.V. (R.G.E. 014580 de 7 
d’octubre de 2016), per mitjà de la qual se sol·licita l’obertura del procediment sense 
que, fins la data, s’hagi quantificat els danys i perjudicis soferts el dia 23 de juny de 
2015, com a conseqüència, segons manifesta la reclamant, de la caiguda a la 
carretera GI-V-6212 per l’existència de gasoil a la calçada. 
 
2. Mitjançant Decret de 17 de novembre de 2016 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de 10 de gener de 2017 es va obrir un període de prova i es va 
sol·licitar informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de 9 de febrer de 2017 es disposa incorporar a l’expedient l’informe del 
servei afectat i s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa de manifest 
l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular al·legacions.  
 
5. Mitjançant escrit de data 4 de març de 2017 la representació de la reclamant 
presenta escrit d’al·legacions. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi per la caiguda que va patir la seva 
representada, el dia 23 de juny de 2015 a la carretera GI-V-6212, al pk 0.5, quan 
circulava amb la seva bicicleta, direcció Vila-sacra. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
conservació i manteniment de la via en tant que, segons manifesta i així consta en 
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l’atestat dels Mossos d’Esquadra, la calçada de la carretera es trobava coberta de 
gasoil. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) estableix el mateix dret, i juntament 
amb el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament dels 
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial, el regulen dins el sistema de responsabilitat patrimonial de totes les 
administracions públiques. Així, l’article 139 de la Llei 30/1992 preveu que perquè es 
doni aquesta responsabilitat patrimonial de l’administració es requereix que concorrin 
els següents requisits: 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 procedeix 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 al fet imputable a l’Administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 001461/15/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa a 
la reclamant circulant, juntament amb un grup de ciclistes, per la carretera GI-V-6212 
sentit Vila-sacra, el dia 23 de juny de 2015,  al voltant de les 09:36 hores quan, dins 
de la rotonda del municipi de Fortià, va caure com a conseqüència de l’existència de 
gasoil que hi havia a la calçada. 
 
Cal fer constar que, tal i com s’estableix en la probable evolució de l’accident que 
consta en l’atestat abans esmentat i en el croquis que en forma part, l’accident i la 
taca de gasoil es localitza dins de la rotonda de la població de Fortià per la qual cosa, 
segons es desprèn de l’informe del Cap del servei de la Xarxa Viària Local de la 
Diputació de Girona, la rotonda situada al municipi de Fortià no forma part de la 
carretera GI-V-6212. 
 
Així, amb caràcter previ, cal indicar que existeix una evident manca de legitimació 
passiva de la Diputació de Girona en tant que, tot i ser la titular de la carretera GI-V-
6212, de Vila-sacra a Fortià, la mateixa finalitza en el punt immediatament anterior a 
la rotonda ubicada al municipi de Fortià, tal i com consta clarament en l’informe 
aportat pel servei afectat. 
 
Quant als danys al·legats, en l'atestat no hi consten ni tampoc s’han acreditat durant 
la fase d’instrucció i prova de la present reclamació. 
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Per altra banda, no resulta necessari analitzar la relació de causalitat entre el 
funcionament de l'Administració i els danys reclamats en tant que, com s’ha exposat, 
existeix una evident manca de legitimació passiva de l’Administració així com no 
s’han acreditat cap mena de danys per part de la reclamant. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
Per tot allò exposat, es considera que en el present supòsit no concorren els requisits 
necessaris perquè neixi la responsabilitat patrimonial de l'administració ni es pot 
establir cap nexe de causalitat entre els danys reclamats i l'actuació de l'administració 
que, en aquest supòsit, no és titular de la rotonda i, per aquest motiu, procedeix eximir 
a la Diputació de Girona del deure d’indemnitzar la reclamant. 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor del present 
expedient proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimant les 
peticions de la reclamació efectuada.” 
 
D'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. 
B.V. (exp. núm. 2016/5812) relativa a danys soferts en accident amb bicicleta, a la 
carretera GI-V-6212, de Vila-Sacra a Fortià, el dia 23 de juny de 2016. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
22. JG934/000007/2017-PDDXV; Proposta Diputat Deleg at Xarxa Viaria ; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabili tat patrimonial, instat 
per A.S.R,S.A. (Exp. 2016/5662). 

 
Mitjançant Decret de data 15 de novembre de 2016 es va resoldre incoar expedient 
de responsabilitat patrimonial de núm. 2016/5662, derivat de la reclamació 
presentada per l'advocada Y.V.M. en representació de la companyia A.S.R.,S.A., al 
mateix temps que es designava instructor i secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 21 de març 
de 2017 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
referenciat, instat per l’advocada Y.V.M., actuant en nom i representació de la 
companyia A.S.R., S.A..  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2016/5662 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació de la companyia A.S.R., S.A. (RGE 
21051 de 11 d’agost de 2016), per mitjà de la qual se sol·licita una indemnització 
econòmica de 959,07.- Euros pels danys materials soferts el dia 24 de gener de 2016, 
com a conseqüència, segons manifesta la reclamant, de la topada del vehicle amb 
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matrícula -------- amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GI-V-6621, pk 
1+800. 
 
2. Mitjançant Decret de 8 de novembre de 2016 es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques i es va emplaçar a la companyia asseguradora de la 
Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de 10 de gener de 2017 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial a excepció de la 
documental 5 que no s’aporta en l’escrit de reclamació, es va sol·licitar informe del 
servei afectat i al Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 
certificació de titularitat de les àrees de gestió cinegètica properes al lloc del sinistre. 
 
4. Per provisió de data 13 de febrer de 2017 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat i s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa de 
manifest l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular 
al·legacions, fet que no s’ha produït.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys soferts al vehicle que conduïa el 
seu assegurat, amb matrícula --------, el dia 24 de gener de 2016 a la carretera GI-V-
6621, al pk 1+800, direcció S’Agaró. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
conservació i manteniment (absència de tancament o deficient estat del mateix i 
absència de senyalització de perill d’animals salvatges) de la via. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  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 “los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en 
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley.” Així mateix, en l’article 34 del mateix text legal 
estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es 
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
seva producció. 
 
El procediment a seguir per efectuar la present reclamació és el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’Administració 
així com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
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responsabilitat patrimonial de l’Administració és requisit necessari que hi concorrin els 
següents elements: 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 procedeix 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 al fet imputable a l’Administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. ------/16/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa el 
vehicle amb matrícula -------- circulant per la carretera GIV-6621 sentit S’Agaró, 
titularitat de la Diputació de Girona, el dia 24 de gener de 2016,  al voltant de les 
23:18 h, el qual va patir un accident al punt quilomètric 1+800. 
 
Quant als danys al·legats, en l'atestat no hi consten. S'aporta informe pericial  de data 
27 de gener de 2016 que els quantifica, si es procedís a la seva reparació, en 
959,07.- Euros (inclòs l’IVA). 
 
S’acompanya factura número 2016400174 de data 16 de febrer de 2016 a nom de 
J.M.A.M. i carta de A.S.R.,S.A al seu assegurat on li comuniquen la transferència de 
l’import de la factura a la seva compte corrent, sense que consti cap declaració 
expressa de l’assegurat acreditant tal extrem tot i que en la provisió de data 8 de 
gener de 2017, degudament notificada a la interessada, es va especificar que la 
documental 5 no s’havia aportat. 
 
Així doncs, del contingut de la reclamació i de la documentació que l’acompanya, es 
pot entendre que s’exercita una acció per subrogació. No obstant això, no consta ni 
rebut original o còpia compulsada del pagament fet a l’assegurat i propietari del 
vehicle i/o declaració expressa del mateix conforme ha rebut de la companyia la 
quantitat  reclamada. Per tant, davant la manca d’acreditació que la companyia 
asseguradora hagi satisfet efectivament els danys reclamats al titular del vehicle, 
estem davant un supòsit de manca de legitimació activa per efectuar la reclamació. 
 
Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, 
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 8 de febrer de 2017 es constata 
que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat 
manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació a la deficient senyalització vertical 
d’advertència de perill al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons els 
antecedents de sinistralitat, no consten accidents per topada amb animals salvatges 
en els darrers cinc anys. En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de 
perill per creuament d’animals salvatges a la via és suficient i adequada. Tot i això, cal 
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fer esment que, d’acord 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 no és imputable la 
responsabilitat a la titular de la via per no disposar de senyalització específica 
d’animals salvatges perquè no es tractava d’un tram amb alta sinistralitat.  
 
En aquest sentit, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor.  
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons 
informe del Servei, es considera que, tractant-se d’un tram recte, a la velocitat 
correcte el vehicle s’hagués pogut aturar en condicions de seguretat davant la irrupció 
de l’animal a la calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text articulat de la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text 
refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles 
circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar 
dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués 
presentar. 
 
Cal tenir en compte que, d’acord es desprèn de l’atestat policial aportat, el conductor 
del vehicle si bé disposava de permís de conducció en vigor, el mateix es va expedir 
en data 6 de febrer de 2015 i, per tant, com a conductor novell hauria d’extremar la 
conducció a les circumstàncies de la via. 
 
3. En tercer lloc, perquè havent-se produït el sinistre dins 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, conforme amb el que disposa l'Ordre 
de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o 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 
no constava cap accident en aquesta via en els darrers cinc anys per aquest motiu i la 
via estava degudament senyalitzada.  
 
4. En quart 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 
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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’explanació siguin zones quin ús queda afectat per les restriccions 
de la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de 
conservació no desapareix. 
 
5. 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. 
 
Davant 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 el present supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del titular de la carretera, ésta alcanza 
cuando en la zona, tras haberse producido con anterioridad otros accidentes como 
consecuencia de colisiones con animales salvajes, resulta obligada la señalización 
vertical. Y en el caso que nos ocupa esa señalización existía, a la vista del informe 
que obra en el folio 91 y siguientes del expediente administrativo. 
 
Además, la carretera en la que se produjo el accidente es una carretera convencional 
(no se trata de una autopista ni una autovía) por lo que no existe obligación de que se 
encuentre vallada, ya que de acuerdo con el Anexo I de la LT, únicamente las 
autopistas y autovías deben estar valladas, por cuanto una de las condiciones de las 
primeras es que no tengan acceso a la misma las propiedades colindantes y de las 
segundas que lo tengan limitado, de lo que se infiere que ambos tipos de vías deben 
de estar valladas, pero no así las carreteras convencionales. 
 
A todo ello debe añadirse que el conductor del vehículo debió de adecuar su 
conducción al hecho de que la carretera transita por una zona boscosa situada en el 
área privada de caza B-10.342, de la que es titular la Societat de Caçadors de 
Carvall, y que existía la señal que indicaba peligro por la presencia de animales 
salvajes. De ahí que el conductor debería saber que en ella pueden aparecer 
animales salvajes en cualquier momento y en cualquier punto de la carretera debido a 
la proximidad del bosque, lo que obligaba a que condujera de forma que pudiera 
evitar la colisión con algún ejemplar que irrumpiera en la calzada”. 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma “A la Administración, como titular y gestora del 
dominio público viario, le incumbe el deber de mantener las carreteras en adecuado 
estado de seguridad en el tráfico rodado, pero tal deber no puede llevarse al extremo 
de tener que asegurar cualquier incidencia que pudiera producirse en las mismas, 
incluidas aquellas de todo punto imprevisibles e inevitables como ocurre en el 
presente caso. Es cierto que este Tribunal ha considerado en algunas de sus 
resoluciones que la brusca irrupción de un animal salvaje en una vía rápida, como 
son las autovías y las autopistas, carreteras destinadas al tránsito de vehículos en 
particulares condiciones de rapidez y seguridad, constituye una circunstancia 
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abiertamente perturbadora, por lo súbito y desacostumbrado, de aquellas condiciones 
normales previsibles en general para los usuarios de una vía que goza de protección 
perimetral por medio de vallas, y que de producirse esta circunstancia puede suponer 
un incumplimiento de los deberes de la Administración como titular del dominio 
público viario y ser determinante de una responsabilidad patrimonial. Pero no es este 
el supuesto de autos, en el que nos encontramos ante una carretera nacional que no 
tiene la consideración de vía rápida, ni goza por tanto de protección perimetral que 
pudiera impedir la presencia súbita de animales en la calzada, circunstancia, por otra 
parte, previsible para los usuarios, cuando además en estos casos ni aún extremando 
las precauciones podría nunca una Administración diligente asegurar que dicha 
circunstancia no fuera a producirse, por lo que no se puede imputársele 
responsabilidad alguna ya que el daño no tiene ni puede tener la consideración de 
antijurídico ni es consecuencia del funcionamiento del servicio público, sin que obste 
a la anterior conclusión el hecho de que no hubiera señalización específica de peligro 
por animales sueltos, pues ni tal circunstancia ha resultado acreditada salvo por las 
manifestaciones del actor -nada de ello se dice en el atestado ni en los informes 
obrantes en el expediente-, ni sería suficiente en sí misma para fundar la 
responsabilidad patrimonial del Estado pues según el propio relato del recurrente la 
aparición del animal fue súbita, durante la noche y cuando circulaba a muy escasa 
velocidad -50 km. por hora, en escrito de conclusiones-, no dándole tiempo siquiera a 
frenar, por lo que la señalización exigida, que se dice ausente, en nada hubiera 
alterado el resultado producido.” 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit 
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement 
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de 
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa 
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimatòria de la reclamació 
presentada.” 
 
D'acord amb el que disposa l'article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la 
companyia A.S.R.,S.A (expedient 2016/5662), relativa a danys materials soferts en 
accident de circulació a la carretera GI-V-6621, circulant amb el vehicle amb matrícula 
--------, en data 24 de gener de 2016. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
 
23. Proposicions Urgents 
 
No se’n presenta cap 
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24. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts 
d’onze del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el 
secretari, que en dono fe. 
_____________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT, acctal EL SECRETARI GENERAL, acctal 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Fermí Santamaria i Molero Miquel Àngel Villacampa Ester 


