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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 950 

 
 
 
CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 31 d'octubre de 2017 
HORA: 10:00 
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
EXPEDIENT: 2017/8380 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència:  
 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. 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 17 d’octubre 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. JG950/000068/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Canvi destí de despeses corrents a inversions 
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del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 de diversos 
ajuntaments (exp. 2017/519) 

4. JG950/000074/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi de destí subvenció de l'Ajuntament de 
Pontós dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016 (exp. 
2016/4423)  

5. JG950/000072/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Concessió subvencions per a polítiques de 
foment de la participació ciutadana 2017 (exp. 2017/2017) 

6. JG950/000227/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar la sol·licitud de pròrroga de 
l'entitat Udol de Llop, SCP, de la subvenció dins la convocatòria per a la creació 
de públics per a la cultura (exp. 2017/4029) 

7. JG950/000230/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar la sol·licitud de pròrroga de 
l'entitat El Baluard, Centre d'Estudis Històrics, de la subvenció dins la 
convocatòria per a la creació de públics per a la cultura (2017/2819)  

8. JG950/000228/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar resolució de concessió de la 
subvenció corresponent al programa Indika, curs escolar 2017/2018 (2016/8006) 

9. JG950/000224/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles dins 
del tercer trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika (exp. 2016/5252) 

10. JG950/000028/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 109/2017, de 
28 de juny, dictada pel jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Girona, resolent recurs abreujat núm. 125/2016 (exp. 2017/7650) 

11. JG950/000207/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa 
(aportació) a la Fundació Auditori - Palau de Congressos de Girona per al 
funcionament ordinari  de la Fundació (exp. 2017/7237) 

12. JG950/000062/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Modificació de l'import de la subvenció concedida a la Federació 
d'ADF de Les Gavarres per al servei de prevenció d'incendis forestals campanya 
2016 (exp. 2016/715) 

13. JG950/000059/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovar CN/3648 entre DDGI i Ajuntament d'Arbúcies per la 
cessió d'una plaça d'aparcament per un cotxe al Parc Natural del Montseny 
(exp. 2017/7970) 

14. JG950/000057/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): CN/434 entre DDGI i l'Ajuntament de Viladrau per a la gestió 
punt d'informació del Parc a l'Espai Montseny i programa educatiu "Montseny a 
l'Escola" (exp. 2017/7549) 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
15. JG950/000034/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 

Cooperació Esportiva (026): Esmena d'error de l'acord de Junta de Govern del 
dia 16 de maig de 2017, relatiu a la subvenció nominativa a l'ajuntament de 
Banyoles pel campionat d'Europa de triatló (exp. 2017/4452) 

16. JG950/000017/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa a FÒRUM 
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GASTRONÒMIC SL, de Manlleu, per al finançament de l'organització del Fòrum 
Gastronòmic 2017 a Girona  (exp. 2017/8158) 

17. JG950/000016/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per 
Línea Directa Aseguradora, S.A. i pel senyor A.F.M. (exp. 2017/3558) 

18. Proposicions urgents 
19. 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 17 d’octubre de 2017 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 
d’octubre de 2017, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

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

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
 

3. JG950/000068/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí de despeses 
corrents a inversions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017 de diversos ajuntaments (exp. 2017/519) 

 
Vistos els expedients de sol·licitud de canvi de destí de diversos ajuntaments de les 
subvencions concedides dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, 
d'acord amb la Instrucció de control intern de la Diputació de Girona aprovada pel Ple 
en sessió del dia 20 de maig de 2014 i amb la Base 10è de les Bases d’execució del 
Pressupost de 2017, la Junta de Govern a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar als ajuntaments relacionats el canvi de destí de la subvenció que 
tenen concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2017: 
 

Boadella i les Escaules    

Exp. 2017/1309 CONCEDIT CANVI Diferència 

Despeses 
d'Inversió 

    Adquisició vehicle 
manteniment vials

22.603,00 22.603,00 

Despeses 
corrents 

Arranjament vials 
i espais públics i 
enllumenat 
públic 

-22.603,00     -22.603,00 

TOTAL   22.603,00   22.603,00   
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Parlavà      

Exp. 2017/1484 CONCEDIT CANVI Diferència 

Despeses 
d'Inversió 

    Condicionament 
accés a vianants 
a les 
dependències 
municipals 

17.535,93 17.535,93 

Despeses 
corrents 

Enllumenat 
públic i servei 
subministrament 
aigua potable 

27.062,00 Enllumenat públic 9.526,07 -17.535,93 

TOTAL   27.062,00   27.062,00   

      
Salt      

Exp. 2017/1537 CONCEDIT CANVI Diferència 
Despeses 
d'Inversió 

Adaptació locals 
municipals a 
nous 
requeriments 
d'ús 

25.221,17 Adaptació locals 
municipals a nous 
requeriments d'ús 

25.221,17 0 

Despeses 
d'Inversió 

Actuacions a l'Illa 
d'equipaments 

85.210,83 Actuacions a l'Illa 
d'equipaments 

55.979,50 -29.231,33 

Despeses 
corrents 

Neteja viària 205.509,00 Neteja viària 234.740,33 29.231,33 

TOTAL   315.941,00   315.941,00   

      
Tortellà      

Exp. 2017/1605 CONCEDIT CANVI Diferència 
Despeses 
d'Inversió 

Sanejament 
zona esportiva i 
filtre piscina 
municipal 

15.612,19 Sanejament zona 
esportiva i filtre 
piscina municipal 

14.816,10 -796,09 

Despeses 
corrents 

Enllumenat 
públic 

12.292,81 Enllumenat públic 13.088,90 796,09 

TOTAL   27.905,00   27.905,00   

      
El Far 
d'Empordà 

     

Exp. 2017/1360 CONCEDIT CANVI Diferència 
Despeses 
d'Inversió 

Ordenació zona 
verda plaça Pau 
Casals 

25.803,00 Ordenació zona 
verda plaça Pau 
Casals 

16.192,37 -9.610,63 

Despeses 
corrents 

    Enllumenat públic 9.610,63 9.610,63 

TOTAL   25.803,00   25.803,00   

      

Setcases      

Exp. 2017/1592 CONCEDIT CANVI Diferència 
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Despeses 
d'Inversió 

.Adequació del 
patrimoni del 
nucli urbà  

9.175,20 .Adequació del 
patrimoni del nucli 
urbà  

9.175,20   

Despeses 
d'Inversió 

Folrar porta de la 
Sala de Calderes 
de Biomassa de 
Fusta 

5.990,90 Folrar porta de la 
Sala de Calderes 
de Biomassa de 
Fusta 

5.679,91 -310,99 

Despeses 
corrents 

Arranjament i 
reparacions de 
xarxa d'aigua i 
clavegueres 

8.244,90 Arranjament i 
reparacions de 
xarxa d'aigua i 
clavegueres 

8.555,89 310,99 

Despeses 
corrents 

Enllumenat 
públic 

6.000,00 Enllumenat públic 6.000,00   

TOTAL   29.411,00   29.411,00   

      

Jonquera, la      

Exp. 2017/1387 CONCEDIT CANVI Diferència 

Despeses 
d'Inversió 

    Urbanització 
carrers Cantallops 
i Vidre 

58.587,00 -2.587,00 

Despeses 
corrents 

Millora de la 
calçada del 
carrer Major i de 
l'avinguda Pau 
Casals  

52.587,00     -52.587,00 

TOTAL   52.587,00   58.587,00   

 
El resum dels canvis és el següent: 
 

  
Despeses 
d'Inversió   Despeses corrents 

 Partida 
pressupostària 400/9420/76201   400/9420/46201 
Boadella i les 
Escaules 

22.603,00 

  

-22.603,00 

Parlavà 17.535,93   -17.535,93 
Salt -29.231,33   29.231,33 
Tortellà -796,09   796,09 
El Far d'Empordà -9.610,63   9.610,63 
Setcases -310,99   310,99 
La Jonquera -52.587,00   52.587,00 
total -52.397,11 52.397,11

 
SEGON. Autoritzar la modificació de la despesa, d’acord amb l’apartat 5 de la base 
10a. d’execució del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2017; modificar 
la redistribució dels crèdits entre les aplicacions pressupostàries aprovades a la 
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2017 i autoritzar i 
disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i d’import següents 
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PARTIDA 
 

 ALTA BAIXA 

400/9420/76201 
 

Despeses d'Inversió  -52.397,11 

400/9420/46201 
 

Despeses corrents 52.397,11  

 
TERCER. 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 2017. 
 
QUART. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles 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: 
 
Subvencions per a despeses corrents 
en serveis obligatoris     15 de novembre 2017 
Subvencions per a despeses en inversions 
i transferències de capital    30 de setembre 2018 
 
4. JG950/000074/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi de destí subvenció de 
l'Ajuntament de Pontós dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2016 (exp. 2016/4423)  

 
Vista la petició que presenta l’Ajuntament de Pontós de canvi de destí i de condicions 
de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, 
d’import 15.801,10 €; d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local proposa, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Pontós el canvi de destí i de condicions de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, 
expedient núm. 2016/4423, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Ajuntament Concepte Subvenció 
concedida 

Nou 
Pressupost 

Nova  
subvenció 

PONTÓS 
 

Vial de 
circumval·lació Est 
del nucli de Pontós. 
2ª Fase 

15.801,10
 

 CANVI: 
Condicionament 
recinte de la piscina 

6.113,77 €
 

6.113,77 € 

 
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 15 de novembre de 2017. 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 7

 
La concessió d’aquest canvi de condicions no modifica cap altra condició de les 
establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
 
5. JG950/000072/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Concessió subvencions per a 
polítiques de foment de la participació ciutadana 2017 (exp. 2017/5762) 

 
Es modifica el número d’expedient que consta a la preacta, ja que li correspon el 
número 5762/2017. 
 
Vistes les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments per polítiques de 
participació ciutadana aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 16 de 
maig de 2017, publicades al BOP número 100 de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de data 6 de juny de 2017 i 
publicada al BOP número 113de 2017. 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 27 de setembre de 2017 i l’acta de la 
Comissió avaluadora de data 28 de setembre de 2017 en el qual es concreta el 
resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de 
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les següents 
subvencions d’acord amb el detall que segueix: 
 

Ajuntament Expedient NIF Concepte subvenció 
Despesa a 
justificar 

Import 
subvenció 

Anglès 7132/2017 P1700800D 
Reglament de participació 
ciutadana 5.630,00 € 2.160,80 €

Argelaguer 6943/2017 P1701000J 
Resiliència comunitària per 
al municipi d'Argelaguer 4.610,10 € 3.273,94 €

Besalú 7010/2017 P1702200E 

Proposta de suport extern 
per al disseny i la 
dinamització dels 
pressupostos participatius 11.841,60 € 2.291,76 €

Beuda 7127/2017 P1702400A 
Pressupostos participatius 
Beuda 2018 2.000,00 € 1.900,00 €

Bisbal d'Empordà, La 7012/2017 P1702500H 
Pressupostos participatius 
2018 7.200,00 € 2.291,76 €

Brunyola 7124/2017 P1703100F 
Pla de Participació 
Ciutadana 4.940,00 € 3.012,02 €

Cassà de la Selva 7125/2017 P1704900H 
Pressupostos participatius 
2017 67.243,00 € 2.651,89 €

Castelló d'Empúries 7026/2017 P1705200B 

Disseny i implementació 
d'un procés de 
Pressupostos Participatius 
a Castelló d'Empúries 10.770,00 € 2.291,76 €

Celrà 7131/2017 P1705400H 
Que ningú parli per tu 2017-
2018. 7.467,54 € 3.142,98 €

Girona 7025/2017 P1708500B 

Els Pressupostos 
Participats dels Barris de 
Girona 38.000,00 € 2.422,71 €

Llagostera 6957/2017 P1709600I #Llagostera2018 15.548,50 € 2.946,54 €
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Lloret de Mar 6935/2017 P1710200E 
Pressupostos participats de 
Lloret de Mar 2017 9.300,00 € 2.946,54 €

Mieres 7040/2017 P1711200D 
Pressupostos participatius 
2018 3.893,20 € 3.698,54 €

Olot 6966/2017 P1712100E 

Pla integral d'accions de 
millora (PIAM) al nucli antic 
d'Olot 57.838,00 € 3.077,50 €

Palafrugell 7014/2017 P1712400I 

Procés participatiu: De la 
carretera vella de Calella a 
l'Autovia, un espai per al 
municipi". Segona fase 9.996,04 € 2.422,71 €

Palamós 7027/2017 P1712500F 

Participa als pressupostos 
2018. Palamós amb Veu i 
Vot 11.000,00 € 2.815,59 €

Palau-saverdera 6965/2017 P1712700B Pressupostos participatius 7.998,10 € 2.684,63 €

Riells i Viabrea 6941/2017 P1715500C 
Creació del Consell 
d'Infants Municipal 3.450,00 € 2.357,23 €

Ripoll 6940/2017 P1715600A 
Jove Participa:Assamblea 
de Joves de Ripoll 2.574,00 € 2.422,71 €

Riudaura 7121/2017 P1715800G Participació ciutadana 1.500,00 € 1.500,00 €

Roses 6855/2017 P1716100A 

Disseny i implementació 
d'un procés de 
pressupostos participatius 8.857,20 € 2.160,80 €

Sant Hilari Sacalm 6958/2017 P1717400D 
Pressupostos participatius 
2017 4.750,00 € 2.291,76 €

Santa Cristina d'Aro 6896/2017 P1719200F Pressupost Participatiu 21.261,00 € 2.750,11 €

Tallada d'Empordà, La 7122/2017 P1720700B 

Fem La Tallada. 
Pressupostos Participatius 
2018 6.710,00 € 3.012,02 €

Torroella de Montgrí 6930/2017 P1721200B 
Pressupost participatiu de 
Torroella de Montgrí 29.054,00 € 3.012,02 €

Tossa de Mar 7133/2017 P1721500E 

Suport a la definició de 
l'estratègia de participació 
ciutadana de Tossa de Mar 12.813,90 € 2.226,28 €

Vall d'en Bas, La 7029/2017 P1701700E 

Consell d'Infants i 
Pressupost Participatiu 
Joventut 3.300,00 € 2.422,71 €

Vilafant 6929/2017 P1723500C 

Procés participatiu vinculat 
al projecte de rehabilitació 
de la Rectoria per a usos 
públics 7.759,65 € 2.160,80 €

Vilobí d'Onyar 7128/2017 P1724800F 

Disseny i dinamització dels 
pressupostos participatius 
de Vilobí d'Onyar 5.016,50 € 2.651,89 €

TOTAL 
  75.000,00 €

 
SEGON. Disposar la despesa total de 75.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 404.9240.46200 del pressupost de 2017 de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 

Ajunta
ment 

Expedient NIF Concepte Motiu desestimació 

Calong
e 7028/2017 P1703800A Consultes de Barri 2017 

No obté la puntuació 
mínima establerta a les 
bases 

Castell-
Platja 
d'Aro 6939/2017 P1705300J 

Procés participatiu per a la definició 
de la Plaça Poeta Sitjà 

é la puntuació mínima 

Llambill
es 6938/2017 P1709700G Procés de Participació Ciutadana 2017 

No obté la puntuació 
mínima establerta a les 
bases 
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Pals 7130/2017 P1713200B 

Projecte de participació ciutadana per a 
la mobilització i dinamització comunitària 
en el col·lectiu de les persones grans 

No obté la puntuació 
mínima establerta a les 
bases 

Pera, 
La 7211/2017 P1713800I 

Projecte de participació ciutadana per a 
la mobilització i dinamització comunitària 
en el col·lectiu de les persones grans 

No obté la puntuació 
mínima establerta a les 
bases 

Planes 
d'Hosto
les, Les 6936/2017 P1714200A 

Procés participatiu dissenyar la reforma 
de l'espai públic comprès entre 
l'Avinguda Narcís Arnau i el límit 
superior del Parc 

No obté la puntuació 
mínima establerta a les 
bases 

Porque
res 7129/2017 P1714600B 

Procés participatiu per la implantació del 
nou servei de recollida porta a porta 

No obté la puntuació 
mínima 
establerta a les bases 

Puigcer
dà 7041/2017 P1715000D 

Procés participatiu de definició del 
projecte de remodelació del Local de 
Joventut de Puigcerdà 

No obté la puntuació 
mínima establerta a les 
bases 

Salt 6995/2017 P1716400E Procés participatiu pressupost 2018 

No obté la puntuació 
mínima establerta a les 
bases 

 

QUART. Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació. 
 
CINQUÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2018. 
 
Els beneficiaris presentaran: 

- La justificació per via telemàtica a través de la plataforma EACAT, mitjançant 
el model de compte justificatiu normalitzat aprovat per la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). 

- Una memòria-resum d’execució del projecte, que tindrà com a màxim 5 
pàgines i un recull d’imatges o un vídeo resum del projecte subvencionat, en 
forma d’enllaç a la plataforma Youtube (formats habituals d’imatge .avi, .mpeg, 
.mov, etc.). 

 
L’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa en cas que la 
despesa efectiva justificada sigui inferior a la fixada com a “Despesa a justificar” en 
aquest acord. 
 
SISÈ. Els beneficiaris hauran 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 la subvenció, mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, en 
l’edició de material gràfic com ara cartells, plafons informatius, tríptics i fullets o bé en 
el vídeo resum del projecte subvencionat, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
SETÈ. Notificar als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als quals se’ls ha 
desestimat la sol·licitud, el present acord. 
 
6. JG950/000227/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar la sol·licitud de pròrroga 
de l'entitat Udol de Llop, SCP, de la subvenció dins la convocatòria per a la 
creació de públics per a la cultura (exp. 2017/4029) 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 4 de juliol de 2017, va aprovar la 
resolució de la línia de subvencions per a la creació de públics, dins la qual es va 
concedir una subvenció de 2.567,70€ a Udol de Llop, SCP, per a la producció del 
documental “Terra d’Edorm: Història dels jueus catalans” (exp. 2017/4029).   
 
En data 2 d’octubre de 2017, Udol de Llop SCP ha presentat una sol·licitud de 
pròrroga per a la justificació de la subvenció atorgada per la Junta de Govern del 4 de 
juliol de 2017, destinada al finançament de la producció. 
 
L’article 32.1 de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, estableix que l'Administració, llevat que hi hagi un 
precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels 
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho 
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers. 
 
Vist el motiu de la sol·licitud de pròrroga, s’entén que se sol·licita més temps per a 
l’execució del projecte i no per la justificació. Les bases específiques reguladores de 
subvencions per a la creació de públics concreten, en el punt a), que es podran 
finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les despeses 
culturals, derivades d’actuacions d’interès públic i social, que es portin a terme a les 
comarques gironines en el període comprès entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de 
la convocatòria i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria. Les activitats que 
poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d’una programació 
anual, o bé activitats concretes o puntuals l’objecte de les quals sigui la creació, 
promoció i difusió de les expressions culturals i artístiques. 
 
Atès que el període en el qual es vol executar part del projecte s’inclourà en el 
període subvencionable de la convocatòria del 2018 i 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: 
 
PRIMER. Desestimar la petició de pròrroga d’Udol de Llop, SCP, amb NIF 
J64914997, ja que la motivació de la pròrroga és la d’incloure despeses que 
s’executaran fora de la subvenció i, per tant, no subvencionables. 
 
SEGON. Notificar el present acord a Udol de Llop, SCP i requerir-los la presentació 
dels justificants de la subvenció de la l’activitat duta a terme fins a 30 de setembre del 
2017. 
 
7. JG950/000230/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar la sol·licitud de pròrroga 
de l'entitat El Baluard, Centre d'Estudis Històrics, de la subvenció dins la 
convocatòria per a la creació de públics per a la cultura (2017/2819)  

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 4 de juliol de 2017, va aprovar la 
resolució de la línia de subvencions per a la creació de públics, dins la qual es va 
concedir una subvenció de 1.444,33€ a El Baluard, Centre d’Estudis Històrics, per a la 
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37a Mostra de Miniatures històriques i 22è Concurs Internacional Soldat de Plom 
(exp. 2017/2819).   
 
En data 5 d’octubre de 2017, El Baluard ha presentat una sol·licitud de pròrroga per a 
la justificació de la subvenció atorgada per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017, 
destinada al finançament de la mostra i el concurs. 
 
L’article 32.1 de la Llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, estableix que l'Administració, llevat que hi hagi un 
precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels 
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho 
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers. 
 
Vist el motiu de la sol·licitud de pròrroga, s’entén que se sol·licita més temps per a 
l’execució del projecte i no per la justificació. Les bases específiques reguladores de 
subvencions per a la creació de públics concreten, en el punt a), que es podran 
finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les despeses 
culturals, derivades d’actuacions d’interès públic i social, que es portin a terme a les 
comarques gironines en el període comprès entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de 
la convocatòria i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria. Les activitats que 
poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d’una programació 
anual, o bé activitats concretes o puntuals l’objecte de les quals sigui la creació, 
promoció i difusió de les expressions culturals i artístiques. 
 
S’ha revisat la sol·licitud del Baluard i s’ha detectat que en el moment de concedir la 
subvenció no es va veure que l’activitat es duria a terme fora del període d’execució 
de la convocatòria i que, per tant, no era subvencionable. 
 
Atès que el període en el qual es vol executar part del projecte s’inclourà en el 
període subvencionable de la convocatòria del 2018 i 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: 
 
PRIMER. Desestimar la petició de pròrroga d’El Baluard, amb NIF G17116369, ja que 
la motivació de la pròrroga és la d’incloure despeses que s’executaran fora del 
període d’execució de la subvenció i, per tant, no subvencionables. 
 
SEGON. Notificar el present acord a El Baluard i emplaçar-los a presentar-se a la 
convocatòria del 2018, el període d’execució de la qual abraçarà les activitats dutes a 
terme del dia 1 d’octubre del 2017 al 30 de setembre del 2018. 
 
8. JG950/000228/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar resolució de concessió de la 
subvenció corresponent al programa Indika, curs escolar 2017/2018 
(2016/8006) 

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
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marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona 
(BOP núm. 11, de 19 de gener de 2016). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2017-2018) (BOP núm. 20, de 30 de gener de 2017). 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases i al punt 6 de la 
convocatòria. 

 
L’art. 14 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de 
concertar directament amb cada centre patrimonial la realització de les activitats 
subvencionades en aquest programa, que han de coincidir amb les que, de manera 
prèvia, hagi aprovat la Diputació de Girona. Els centres patrimonials sol·licitaran, a 
partir del dia 1 de setembre del curs escolar, el vistiplau de la subvenció de les 
activitats reservades. La Diputació de Girona emetrà un informe donant conformitat de 
la subvenció de les activitats que es van reservant, condicionat a l’ordre d’entrada de 
la sol·licitud de la reserva i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà 
sol·licitar 6 activitats subvencionades; a partir de la 6a reserva, les sol·licituds 
quedaran directament en llista d’espera. 
 
Vistos els informes de subvenció de les reserves i 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 als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, corresponents al programa Indika, per al curs escolar 2017-2018:  
 

Expedient Beneficiari NIF Import
2017/2146 Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot P1700038A 5.095,80 € 

2017/2388 Ajuntament de Girona_La Caseta P1708500B 4.032,00 € 

2017/3100 MAC_Empúries Q0801970E 7.897,50 € 

2017/3080 Museu d’Arqueologia de Catalunya _ Girona Q0801970E 2.689,92 € 

2017/1865 Museu d’Arqueologia de Catalunya _ 
Ullastret 

Q0801970E 2.828,25 € 

2017/2831 Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles _ 
Ajuntament de Banyoles 

P1701600G 21.702,15 € 
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2017/2885 Museu d’Art de Girona Q0801970E 2.405,25 € 

2017/1177 Ajuntament de Quart_Museu de la Terrissa P1715100B 2.426,08 € 

2017/1767 Museu de l’Anxova i de la Sal P1700068H 306,00 € 

2017/3232 Fundació Pascual i Prats G17729286 1.201,91 € 

2017/3107 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 1.723,50 € 

2017/2437 Ajuntament de Ripoll_Museu Etnogràfic de 
Ripoll 

P1715600A 1.895,94 € 

2017/1304 Ajuntament d'Arbúcies-Museu Etnològic del 
Montseny 

P1700900B 1.896,30 € 

2017/2929 Can Quintana. Museu de la Mediterrània Q1700569E 3.667,05 € 

2017/2018 Associació Centre d'Educació Ambiental Alt 
Ter 

G17645151 1.589,85 € 

2017/3112 Alba Solés i Coll - Atzagaia 78002310H 1.203,00 € 

2017/1444 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 504,00 € 

2017/2454 Casa de colònies Ca n'Oliver B17255050 5.134,95 € 

2017/2785 Confraria de Pescadors de L'Escala G17042136 292,50 € 

2017/1407 Conjunt Monumental Sant Pere de Rodes Q0801970E 968,91 € 

2017/2933 Consorci del Museu Memorial de l'Exili G55024038 2.213,55 € 

2017/3209 Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries P1700069F 1.515,58 € 

2017/2953 Educ'art B17525841 4.684,50 € 
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2017/3282 Fundació Carl Faust G08232985 112,50 € 

2017/2817 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 5.726,25 € 

2017/3030 Fundació Josep Pla G17337221 135,00 € 

2017/2825 Fundació Rafael Masó G17978339 517,50 € 

2017/2813 Sastres Paperers, SC J55197347 1.604,25 € 

TOTAL    85.970,03 € 

 
SEGON. Disposar la despesa total, de 85.970,03 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2017 i 2018 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

500/3260/46200_2017 23.999,85 € 

500/3260/46200_2018 61.970,18 € 

Total 85.970,03 € 

 
TERCER. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en 
el punt primer. 
 
9. JG950/000224/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles 
dins del tercer trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika (exp. 
2016/5252)  

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona 
(BOP núm. 11, de 19 de gener de 2016). 
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 15

Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2016-2017) (BOP núm. 32, de 17 de febrer de 2016). 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases i al punt 6 de la 
convocatòria. 
 
L’art. 14 estableix que trimestralment, el centre patrimonial enviarà a la Diputació de 
Girona el compte justificatiu amb la relació de factures de les activitats dutes a terme 
al llarg del trimestre. S’hi adjuntaran les factures (originals o còpies compulsades) i les 
enquestes emplenades pels responsables del grup escolar (una enquesta per grup). 
 
Vistos els justificants que han presentat les entitats que formen part del programa 
Indika, pel curs 2016-2017. 
 
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 i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA:  
 
PRIMER. Disposar les despeses corresponents al tercer trimestre del curs escolar 
2016-2017 i que es relacionen tot seguit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3260/46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017:  
 

Beneficiari Centre realització 
activitat 

NIF Import

Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural 

Conjunt 
Monumental de 
Sant Pere de 
Rodes 

Q0801970E 54,00 €

Ecomuseu-Farinera de 
Castelló d’Empúries 

Ecomuseu-
Farinera de 
Castelló 
d’Empúries 

P1700069F 471,41 €

TOTAL   525,41 €
 
SEGON. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del 
present acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
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10. JG950/000028/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 109/2017, 
de 28 de juny, dictada pel jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Girona, resolent recurs abreujat núm. 125/2016 (exp. 2017/7650) 

 
Vist l'informe emès pel Sr. Jordi Iglesias i Xifra, lletrat del Servei Jurídic d'aquesta 
Diputació, de 18 de setembre de 2017, que diu: 
 
"En data u de setembre de 2017 se'ns ha notificat el decret de 28 de juliol, que 
declara la fermesa de la sentència núm. 109/2017, de 28 de juny de 2017, dictada pel 
jutge del Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona, que DESESTIMA el 
recurs abreujat número 125/2016, contra l’acord de la Junta de Govern de 31 de 
maig de 2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada en via administrativa, davant de la Diputació de Girona, per danys 
materials produïts al vehicle de matricula XXXX, derivats de l'accident succeït a la 
carretera de GI-V-6103, de la xarxa viària de la Diputació de Girona, el 21 de febrer 
de 2015, al terme municipal de Palau Saverdera, com a conseqüència de col·lidir amb 
un cabirol, que va envair la carretera, quan passava l’esmentat vehicle. 
La sentència a més a més imposa les costes judicials a la part demandant. 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.” 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, ACORDA: 
L’assabentat de la sentència núm. 109/2017, de 28 de juny, dictada pel jutge del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, resolent el recurs abreujat núm. 
125/2016.” 
 
11. JG950/000207/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa (aportació) a la Fundació Auditori - Palau de Congressos de 
Girona per al funcionament ordinari de la Fundació (exp. 2017/7237) 

 
S’afegeix un primer punt d’acord que no consta en la preacta, el qual fa referència a la 
concessió de la subvenció. 
 
La Fundació Auditori - Palau de Congressos de Girona ha sol·licitat l'aportació 
econòmica de la Diputació per al finançament del funcionament ordinari de la 
Fundació en l'exercici de 2017 i s’ha instruït l’expedient corresponent (2017/7237). 
 
La Diputació de Girona és patró i membre de ple dret de la Fundació Auditori - Palau 
de Congressos de Girona i col·labora, d'ençà de la seva creació l'any 2006, en 
l'assoliment de les seves finalitats estatutàries i en el finançament de les despeses del 
seu funcionament ordinari. 
 
En el pressupost de la Diputació de l'exercici 2017 hi ha consignada una aplicació 
pressupostària destinada a la Fundació Auditori - Palau de congressos de Girona per 
l'import de 95.000,00 €. 
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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 i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció  
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de NORANTA-CINC MIL 
EUROS (95.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500-3340-48010 del 
pressupost de la Diputació del 2017, amb destinació a la Fundació Auditori - Palau de 
Congressos de Girona, NIF G17900374 en concepte d'aportació destinada al 
funcionament ordinari de la Fundació en l'anualitat de 2017. 
 
SEGON. Aprovar la bestreta per l’import total que consta en el punt primer d’aquest 
acord, amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur 
a terme les actuacions inherents a aquesta aportació. El pagament es farà sense 
necessitat de constitució de fiança o garantia. Per a poder realitzar la bestreta, es 
requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció en el 
termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord. 
 
TERCER. La Fundació Auditori - Palau de Congressos de Girona està obligada a 
presentar al Registre General de la Diputació en el termini que finalitza el 31 de març 
de 2018 la documentació següent: 1. Actes dels òrgans col·legiats de govern 2016-
2017; 2. Identificació dels òrgans unipersonals i col·legiats de la fundació, i dels 
d’administració; 3. Memòria de l’exercici 2017; 4. Execució de l'exercici econòmic de 
2016; 5. Darrer informe d’auditoria de comptes, si escau; i 6. Dossier de premsa. 
 
QUART. La Fundació Auditori - Palau de Congressos de Girona haurà de fer constar 
de forma explícita la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona en tot acte o 
documentació que generi. L’incompliment d’aquest acord podrà donar lloc a la 
revocació de l'aportació. 
 
CINQUÈ. 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. 
 
SISÈ. 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.  
 
La Fundació Auditori – Palau de Congressos 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 



 
  
 
 

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

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. 
 
SETÈ. 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. 
 
VUITÈ. Normes supletòries. En tot allò no previst en aquest acord, és aplicable 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 39/2015, d’ 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 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, i la 
resta de normativa concordant.  
 
NOVÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Auditori - Palau de Congressos de 
Girona. 
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12. JG950/000062/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 
Medi Ambient (014): Modificació de l'import de la subvenció concedida a la 
Federació d'ADF de Les Gavarres per al servei de prevenció d'incendis 
forestals campanya 2016 (exp. 2016/715) 

 
En data 21 de juny de 2016 la Junta de Govern va aprovar la formalització d’un 
conveni amb la Federació d’ADF de Les Gavarres i concedir una subvenció de 
60.000,00 euros per al servei de prevenció d’incendis forestals als massissos de 
l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2016.  
 
En data 29 de novembre de 2016 la Federació d’ADF de Les Gavarres va presentar la 
justificació de la subvenció. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient que es transcriu íntegrament, d’acord amb 
el següent tenor literal: 
“ASSUMPTE: Modificació de l’import final de la subvenció concedida a la Federació 
d’ADF de Les Gavarres per al servei de prevenció d’incendis forestals als massissos 
de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2016. Exp. 
2016/715 
ANTECEDENTS 
La Junta de Govern va aprovar en data 21 de juny de 2016 la formalització d’un 
conveni amb la Federació d’ADF de Les Gavarres i concedir una subvenció de 
60.000,00 € per al servei de prevenció d’incendis forestals als massissos de 
l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2016. 
En data 29 de novembre de 2016 la Federació d’ADF de Les Gavarres va presentar 
un compte justificatiu per un import de 59.175,49 €. Tanmateix, tal com consta a 
l’informe del centre gestor de certificació de la despesa de data 27 d’abril de 2017, 
l’import correctament justificat ha estat de 47.364,77 €, atès que en la relació de 
despeses presentades hi ha dues factures que corresponen a despeses no 
subvencionables, per import total de 11.810,72 €. 
INFORME 
Donat que l’import justificat correctament és de 47.364,77 €, procedeix modificar 
l’import de la subvenció concedida per tal d’ajustar-lo al que ha estat correctament 
justificat.” 
 
Vist que el pacte setè del conveni amb la Federació d’ADF de Les Gavarres, per al 
servei de prevenció d'incendis forestals als massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les 
Gavarres i el Montgrí durant la campanya 2016, preveu que en cas que el beneficiari 
no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, es procedirà a modificar 
l'import establert, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar l’import de la subvenció concedida a la Federació d’ADF de Les 
Gavarres de 60.000,00 euros, per al servei de prevenció d’incendis forestals als 
massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 
2016, exp. 2016/715, per tal d’ajustar-lo a l’import de 47.364,77 € que ha estat 
efectivament justificat. 
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SEGON. Traslladar el present acord a la Federació d’ADF de Les Gavarres. 
 
13. JG950/000059/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Aprovar CN/3648 entre DDGI i Ajuntament d'Arbúcies 
per la cessió d'una plaça d'aparcament per un cotxe al Parc Natural del 
Montseny (exp. 2017/7970) 

 
La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Medi Ambient i Territori, té 
encomanada la gestió del Parc Natural del Montseny, d’acord amb el Pla Especial del 
Parc del Montseny, en coordinació amb la Diputació de Barcelona. 
 
L’any 2011 la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van acordar la cessió de 
l’ús d’una plaça d’aparcament per un vehicle de la Diputació de Girona destinat al 
Parc Natural del Montseny. Aquest acord, en curs fins l’any 2015, permetia reduir 
temps de desplaçament al personal tècnic del Parc, ja que l’aparcament anterior (al 
Pàrquing de la Diputació de Barcelona al Municipi de Sant Celoni) es trobava a 30 
minuts de trajecte dels municipis Gironins del Parc i de l’oficina del Parc a La Gabella 
(Arbúcies). Amb la ubicació d’un vehicle al municipi d’Arbúcies s’ha reduït aquest 
temps de desplaçament, cosa que permet als tècnics iniciar les jornades de camp ja 
en la zona de treball, millorar l’eficiència en les seves tasques i alhora reduir 
emissions de CO2 a l’atmosfera..  
 
Arbúcies és un dels municipis Gironins que té una part del seu territori al Parc Natural 
del Montseny. 
 
D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. APROVAR el text del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
d’Arbúcies per a la cessió d’una plaça d’aparcament per un vehicle de la Diputació de 
Girona destinat al Parc Natural del Montseny, que presenta el tenor literal següent: 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 
PER LA CESSIÓ UNA PLAÇA D’APARCAMENT PER UN VEHICLE DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA DESTINAT AL PARC NATURAL DEL MONTSENY. 
CN/3648. Exp. 2017/7970. 
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ..................., assistit pel ................., en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia .................................. 
I de l’altra, l’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb el NIF P-1700900-B, representat peI 
............................., assistit per....................... 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Medi Ambient i Territori, té 
encomanada la gestió del Parc Natural del Montseny, d’acord amb el Pla Especial del 
Parc del Montseny, en coordinació amb la Diputació de Barcelona. 
L’any 2011 la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van acordar la cessió de 
l’ús d’una plaça d’aparcament per un vehicle de la Diputació de Girona destinat al 
Parc Natural del Montseny. Aquest acord, en curs fins l’any 2015, permetia reduir 
temps de desplaçament al personal tècnic del Parc, ja que l’aparcament anterior (al 
Pàrquing de la Diputació de Barcelona al Municipi de Sant Celoni) es trobava a 30 
minuts de trajecte dels municipis Gironins del Parc i de l’oficina del Parc a La Gabella 
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(Arbúcies). Amb la ubicació d’un vehicle al municipi d’Arbúcies s’ha reduït aquest 
temps de desplaçament, cosa que permet als tècnics iniciar les jornades de camp ja 
en la zona de treball i alhora millorar l’eficiència en les seves tasques.  
Arbúcies és un dels municipis Gironins que té una part del seu territori al Parc Natural 
del Montseny.  
Les parts consideren que hi ha un interès recíproc en disposar d’un plaça 
d’aparcament per un vehicle de la Diputació de Girona destinat al Parc Natural del 
Montseny al municipi d’Arbúcies, per col·laborar en la millora de la gestió del Parc i la 
realització de les tasques i visites a camp dels tècnics del Parc natural. 
En virtut de tot això, formalitzen aquest acord amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- És objecte d’aquest acord la cessió de l’ús d’una plaça d’aparcament en el 
municipi d’Arbúcies per a aparcar-hi un vehicle tot terreny de la Diputació de Girona 
destinat al Parc Natural del Montseny. 
SEGON.- L’Ajuntament d’Arbúcies posarà a disposició de la Diputació de Girona una 
plaça d’aparcament per a un vehicle tot terreny. L’Ajuntament podrà modificar la 
ubicació de la plaça d’aparcament sempre que ho consideri necessari, previ avís. 
TERCER.- La Diputació de Girona utilitzarà la plaça d’aparcament objecte del present 
acord per a aparcar-hi un vehicle destinat a la gestió del Parc Natural del Montseny. 
La Diputació de Girona assumirà totes les responsabilitats referents a l’ús de 
l’esmentada plaça d’aparcament. 
QUART.- La vigència de l’acord s’iniciarà un cop se signi i presentarà una durada de 
quatre anys, que es podran prorrogar per acord de les parts per un nou termini de 
quatre anys. 
CINQUÈ.- L’acord, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui 
l’aprovació tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
SISÈ.- La Diputació de Girona i l’Ajuntament realitzaran de manera conjunta el 
seguiment i control de l’ús de l’aparcament. 
SETÈ.- Aquest acord es podrà extingir per les causes següents: 
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
VUITÈ.- El règim jurídic d’aquest acord està constituït per aquestes clàusules i per tot 
el que s’estableix en el capítol 1 del títol 7 del ROAS. 
NOVÈ.-. En cas de litigi, per a la resolució de l’acord s’atindrà al que disposa l’article 
44 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. DESÈ.- Aquest 
conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de 
règim jurídic del sector públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de 
normativa aplicable. 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest acord per duplicat. Girona  per la Diputació de Girona... Arbúcies Per 
l’Ajuntament d’Arbúcies...” 
 
SEGON. FACULTAR el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 22

TERCER. NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
14. JG950/000057/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): CN/434 entre DDGI i l'Ajuntament de Viladrau per a la 
gestió punt d'informació del Parc a l'Espai Montseny i programa educatiu 
"Montseny a l'Escola" (exp. 2017/7549) 

 
La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el seu 
àmbit territorial, en base al Pla Especial de protecció del medi natural i el paisatge del 
Parc del Montseny. 
 
La Diputació de Girona, com a gestora del Pla Especial, té com a objectiu –entre 
altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del Montseny. En aquest sentit, 
col·labora en el funcionament dels equipaments que, situats als nuclis urbans dels 
municipis del parc, estiguin directament relacionats amb l’espai protegit i incideixin 
especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del Montseny. 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de 
col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai 
natural. Aquesta col·laboració s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació, 
pla de prevenció d'incendis, gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la 
gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme 
sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.  
 
L'antic Centre Cultural Europeu de la Natura, actualment remodelat i anomenat Espai 
Montseny (EM), és un equipament cultural, depenent de l’Ajuntament de Viladrau, 
relacionat amb el patrimoni natural i cultural del Parc Natural del Montseny. L'EM acull 
en les seves instal·lacions i gestiona, un punt d'informació del Parc Natural del 
Montseny. 
 
El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El 
Montseny a l’escola”, destinat directament als/les alumnes de primària dels municipis 
del Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, 
promovent la seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la 
gestió que es fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la 
qualitat dels programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. 
L'Espai Montseny participa en l’organització i execució d’aquest programa. 
 
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Viladrau van subscriure el 2014 un conveni 
de col·laboració per a la gestió del Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau 
en l’àmbit del parc natural del Montseny. 
 
Que l’Ajuntament de Viladrau, vistos els resultats, argumenta la conveniència de 
renovar el conveni per als propers anys. 
 
D'acord amb l'informe del cap de Medi Ambient, la fiscalització realitzada segons la 
instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data 20 de 
maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, 
per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Viladrau, del següent tenor literal:  
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER A LA GESTIÓ DEL PUNT D'INFORMACIÓ 
DEL PARC A L'ESPAI MONTSENY I IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA 
EDUCATIU EL MONTSENY A L'ESCOLA. CN/434. Exp. 2017/7549 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ................., assistit pel 
..................., en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de 
data ............................. de l’altra, l’AJUNTAMENT DE VILADRAU, amb NIF 
P1723400F, representat per .......................... assistida per ........................... 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. 
La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el seu 
àmbit territorial, en base a les determinacions del Pla Especial de protecció del medi 
natural i el paisatge del Parc del Montseny. 
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té 
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del 
Montseny. En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que, 
situats als nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb 
l’espai protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del 
Montseny. 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de 
col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai 
natural. Aquesta col·laboració s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació, 
pla de prevenció d'incendis, gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la 
gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme 
sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics. 
L'antic Centre Cultural Europeu de la Natura, actualment remodelat i anomenat Espai 
Montseny, és un equipament cultural, depenent de l’Ajuntament de Viladrau, 
relacionat amb el patrimoni natural i cultural del Parc Natural del Montseny. L'Espai 
Montseny  acull en les seves instal·lacions i gestiona, un punt d'informació del Parc 
Natural del Montseny. 
El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El 
Montseny a l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del 
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la 
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es 
fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels 
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments.  
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Viladrau van subscriure el 2008 un conveni 
de col·laboració per a la gestió del Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau 
en l’àmbit del parc natural del Montseny. Aquest conveni amb l’equipament cultural, 
actualment anomenat Espai Montseny s’ha renovat anualment fins al 2016. 
L'Ajuntament de Viladrau, vistos els resultats, argumenta la conveniència de renovar 
el conveni pel proper any. 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Viladrau en els projectes, 
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, desenvolupi 
l’Espai Montseny i que s’indiquen a continuació: 
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1. Gestió del punt d’informació del Parc Natural del Montseny a Viladrau. Entre les 
seves funcions inclou la informació directa als visitants i la difusió d’actes, 
propostes i publicacions del Parc, amb una previsió de despeses de 14.133,33 €. 

2. Execució d’activitats dins del Programa “El Montseny a l’escola” a l’escola pública 
d’educació primària Els Castanyers, amb un previsió de despeses de 866,67 €.  

Les actuacions previstes per al 2017 dins del present conveni tenen un pressupost de 
15.000,00 €. 
SEGON. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.  La Diputació de Girona 
es compromet a: 
a) Proporcionar a l’Ajuntament de Viladrau la informació del Parc Natural del 
Montseny necessària per desenvolupar adequadament la tasca informativa, adreçada 
als usuaris de l’equipament i als visitants en general. 
b) Facilitar les publicacions i els materials de divulgació que edita la Diputació de 
Girona en relació amb el Parc Natural, per a la seva distribució gratuïta o de venda al 
públic. 
c) Promocionar, a través dels mitjans que li són propis, els serveis que ofereix l'Espai 
Montseny com a equipament museístic, de recerca i educatiu del Parc Natural. 
d) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a QUINZE MIL EUROS 
(15.000,00 euros), per atendre les despeses que generin les activitats contemplades 
en el pacte primer, amb les següents consideracions: 
 Es destinaran CATORZE MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-

TRES CÈNTIMS (14.133,33 €) per al finançament de les despeses de 
contractació de personal, adquisició de material i de despeses de funcionament 
ordinari, en relació al punt 1 del pacte primer, que correspon al 100% d’aquestes 
despeses. 

 Es destinaran VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS (866,67 €), per atendre el 100% de les despeses que generin les 
activitats contemplades en el pacte primer, punt segon, amb les següents 
consideracions: 
 Quan l’escola participant en el programa pedagògic iniciï per primer cop una 

unitat didàctica de cicle inicial, mitjà o superior, la Diputació de Girona 
finançarà anualment 1.200 €/per a un primer grup escolar i 700 €/ per a grups 
restants (altres línies del mateix curs) que imparteixin la mateixa unitat 
didàctica, corresponents al 100% de la despesa de personal educador. 

 Quan l'escola participant continuï desenvolupant en anys posteriors la mateixa 
unitat didàctica, la Diputació de Girona finançarà anualment 700 €/grup 
escolar. 

 El pagament d'aquestes partides inclou els conceptes de presentació 
personalitzada del Programa i la Unitat didàctica als mestres del centre 
escolar a l’inici de cada curs, la tutorització del curs, conducció de la sortida 
del 2on bloc, suport en la preparació de les sortides de cada bloc,  i avaluació 
externa. La major aportació econòmica assignada a un primer grup escolar 
respon a un major dedicació en les tasques de preparació de les activitats, així 
com  a la coordinació i conducció de totes les sortides en iniciar una unitat 
didàctica per primer cop al centre escolar. 

Seran acceptables canvis entre els imports relatius als diferents conceptes per 
ajustar-los al nombre de grups escolars que efectivament participin en el programa “El 
Montseny a l’Escola”, sense que això pugui significar en cap cas augmentar la 
subvenció total de 15.000,00 €. 
TERCER. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE VILADRAU. L’Ajuntament de 
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Viladrau es compromet a: 
a) Incloure les tasques d’informació del Parc Natural del Montseny en el conjunt 
d’activitats que es desenvolupen en l'Espai Montseny, disposant d’un punt 
d’informació del Parc Natural del Montseny, atès per un/a informador/a, obert 
dissabtes, diumenges i festius (de 9:00 a 14:00 h). Durant les vacances de setmana 
santa, així com durant els mesos de juliol i agost, el punt d'informació estarà obert 
cada dia amb el mateix horari.  
b) Donar les instruccions necessàries al personal de l'Espai Montseny, perquè la 
informació i l’atenció de les consultes relatives al Parc Natural, es realitzi de forma 
responsable i seriosa. 
c) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter 
ambiental, educatiu o turístiques relacionades amb el Parc Natural. 
d) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur 
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis 
que siguin necessaris. 
e) Acreditar l’execució del programa a partir de l’avaluació que fan les escoles dels 
blocs i de la unitat didàctica de cada cicle. Lliurar l’enquesta final d’avaluació de la 
unitat didàctica com a document d’acreditació de la implantació del programa a 
l’escola.  
f) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure 
l’anagrama i el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament de 
Viladrau i l'Espai Montseny editin referent al Parc Natural del Montseny. 
QUART.- DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció 
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal.  
Es podran considerar subvencionables les despeses indirectes de neteja de 
l’equipament d’acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud.  
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i 
finalitza el 31 de desembre de 2017. 
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació 
de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La 
suma de les subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de 
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’ajuntament de Viladrau accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest conveni. 
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el 
termini que finalitza el 31 de gener de 2018, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, corresponent a les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 26

compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar el 
nombre de visites i consultes ateses al Centre de Documentació i al punt d’informació 
del Parc i grau de satisfacció dels usuaris; enquestes de valoració dels mestres dels 
grups participants en el Programa “El Montseny a l’escola”.  
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest 
conveni. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model 
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al pacte cinquè, superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret 
per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
NOVÈ. PAGAMENT. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors 
a la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la 
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
DESÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona 
al Punt d’Informació del Parc Natural del Montseny situat a l’Espai Montseny. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 

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

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

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

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

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

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

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

aplicables. 
DOTZÈ. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin 
les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n 
derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
TRETZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona 
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que 
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
CATORZÈ. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona 
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el 
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora 
corresponent en els supòsits següents: 
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.  
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni. 
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c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació. 
QUINZÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona té la facultat de verificar 
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual 
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El 
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut 
l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
DISSETÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta 
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:  
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
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DIVUITÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord 
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
DINOVÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que 
sigui necessari, per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la 
comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes 
d’interpretació que sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es podrà crear una comissió 
de seguiment formada per dos representants de cada part. 
VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 28 de febrer de 2018 i podrà ser prorrogat per 
períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant 
addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà l’import de subvenció i els terminis 
d’execució i de justificació. 
VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa 
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa 
aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu 
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són 
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni: 
I. L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts  
II. L'acord unànime de tots els firmants. 
III. L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 

conveni per cadascuna de les parts. 
IV. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
V. Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, com a prova de 
conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat, en el lloc i la 
data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
Viladrau,................. Per l’Ajuntament de Viladrau............... Girona,............ Per la 
Diputació de Girona....................” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de la subvenció per un import total de 
15.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 300/1700/46201 del 
pressupost de 2017. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Viladrau. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 

 
15. JG950/000034/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Esmena d'error de l'acord de Junta 
de Govern del dia 16 de maig de 2017, relatiu a la subvenció nominativa a 
l'ajuntament de Banyoles pel campionat d'Europa de triatló (exp. 
2017/4452) 

 
Esmena d’error de l’acord de Junta de Govern del dia 16 de maig de 2017, relatiu a la 
subvenció nominativa a l’ajuntament de Banyoles pel campionat d’Europa de triatló. 
Expedient. 2017/4452 
 
Proposta: Esmena d’error de l’acord de la Junta de Govern del dia 16 de maig de 
2017, relatiu a la subvenció nominativa a l’ajuntament de Banyoles pel campionat 
d’Europa de triatló. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 16 de maig de 2017, relatiu a la subvenció 
nominativa a l’ajuntament de Banyoles pel campionat d’Europa de triatló, s’ha 
observat un error material en el punt sisè apartat e, que diu “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)”, 
doncs aquest apartat e, s’ha de treure ja que estem parlant d’un ajuntament i no 
correspon aquesta declaració responsable. 
 
D’acord amb aquest antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
d’Esports, per unanimitat ACORDA: 
 
ÚNIC. Modificar el punt sisè de l’acord de la Junta de Govern del dia 16 de maig de 
2017, relatiu a la subvenció nominativa a l’ajuntament de Banyoles pel campionat 
d’Europa de triatló, i quedarà redactat en els termes següents: 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació 
El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2017, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 104.000,00 euros 
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) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article novè 
d’aquest acord/resolució. 
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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 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida 
el percentatge de finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta, 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. 
 
16. JG950/000017/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa a 
FÒRUM GASTRONÒMIC SL, de Manlleu, per al finançament de 
l'organització del Fòrum Gastronòmic 2017 a Girona  (exp. 2017/8158) 

 
FÒRUM GASTRONÒMIC SL, de Manlleu, ha sol·licitat una subvenció nominativa per 
al finançament de l’organització del Fòrum Gastronòmic 2017 a Girona i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/8158) 
 
FÒRUM GASTRONÒMIC SL és considerat com un dels esdeveniments més 
importants i prestigiosos del circuit de la gastronomia, amb una clara proposta de 
promoure el contacte directe entre professionals del sector, convertint-se en un gran 
espai de negoci i un aparador idoni de les novetats del sector, així com una excel·lent 
plataforma comercial. 
 
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 Promoció Econòmica-Diplab 
atorga una subvenció nominativa a FÒRUM GASTRONÒMIC SL. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de FÒRUM GASTRONÒMIC SL, de conformitat 
amb el 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 de la cap del centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica i Diplab, per 
unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Concedir la subvenció següent: 

 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/8158 FÒRUM GASTRONÒMIC SL B62339957 

Objecte subvenció Naturalesa 

Despeses de l’organització del Fòrum a Girona Corrent 

Cost 
objecte de la subvenció € 

Import subvenció € % de finançament

249.000 € 80.000 € 32,129 %

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 80.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 220 4300 48010 del pressupost de la Diputació de Girona 
de l’exercici 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució 
La concessió de la subvenció que 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 és del 19 al 21 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 FÒRUM GASTRONÒMIC SL accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Termini i règim de justificació 
El beneficiari ha de justificar, abans del 28 de febrer de 2018, la realització efectiva de 
l’objecte de la subvenció, per l’import de 249.000 € corresponent a les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació de:  
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A. 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) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona tal com estableix el punt vuitè 
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). 

 
B. Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 

inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” 
dependent de l’”Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, 
mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat 
l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el 
pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets 
comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, 
la designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un 
auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la 
revisió de la memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la 
portarà a terme el mateix auditor.  

 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor és consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 euros. 

 
En cas d’entitats privades, quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior 
a les quanties establertes per la legislació vigent en matèria de contractació pública 
pel que fa al contracte menor (18.000 € sense iva), el beneficiari haurà de sol·licitar 
com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació 
del compromís, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el 
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mercat suficient número d’entitats que els realitzen, prestin o subministrin, o tret que 
la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que s’ha 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 
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
En el moment en què el beneficiari presenti la documentació justificativa se’n farà la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb el que estableix aquest acord, 
es pot requerir que s’esmenin els defectes que se li indiquin en el termini de 10 dies, o 
bé, que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho 
fa, es considera incomplerta l’obligació de la justificació, amb les conseqüències que 
es determinen a l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
SETÈ. Pagament  
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable de la cap del Centre 
Gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
VUITÈ. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
En els materials de difusió de les activitats de l’entitat hi haurà de constar el logotip de 
la Diputació de Girona, així com també en la pàgina web. 
 
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 compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de manera 
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
b) Si no n’és possible el compliment perquè s’han desenvolupat les activitats 
afectades per aquestes mesures, l’òrgan concedent pot establir mesures 
alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini 
no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que 
l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 
NOVÈ. Altres obligacions del beneficiari. 
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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 
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. 
 
DESÈ. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
 
ONZÈ. Modificació de les subvencions 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
El beneficiari no pot 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.  
 
DOTZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest 
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 
 
a) Els que recull l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions.  
b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveu aquest acord 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab 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 acords corresponents. 
 
TRETZÈ. Verificació i control  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
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control financer es regeix pel que estableix el 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 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. 
 
CATORZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui 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 no se’n podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
QUINZÈ. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta 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 la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

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

competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la 
Llei.  

i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 
raó de l’exercici dels seus càrrecs. 

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
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L’incompliment de les obligacions anteriors comporta l’aplicació del règim sancionador 
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter 
molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
SETZÈ. Normes supletòries 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord hi és 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. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a FÒRUM GASTRONÒMIC SL. 
 
17. JG950/000016/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat 
per Línea Directa Aseguradora, S.A. i pel senyor A.F.M. (exp. 2017/3558) 

 
Mitjançant Decret de data 11 d’abril de 2017 es va resoldre incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial de núm. 2017/3558, derivat de la reclamació instada per la 
mercantil Línea Directa Aseguradora, SA i pel senyor Á.F.M., 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 10 d’octubre 
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 indicat, 
instat pel senyor P.P.T.M.C., en representació de la mercantil Indicia Gestión Online, 
SL que, alhora, representa la mercantil Línea Directa Aseguradora, SA i del senyor 
A.F.M., en nom propi.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial número 2017/3558 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació del senyor P.P.T.M.C, en representació de la mercantil 
Indicia Gestión Online, SL i del senyor A.F.M. en nom propi (RGE núm. 1-2017-
016090-1, de data 26/09/2017), per mitjà de la qual es sol·licita una indemnització 
econòmica de 636,90 euros a favor de la mercantil Línea Directa Aseguradora, SA i 
de 3.231,70 euros a favor del senyor Á.F.M., per danys soferts en el vehicle amb 
matrícula XXXX, en accident de trànsit, ocorregut el dia 14 de maig de 2016, a causa 
de l’impacte d’unes roques en el vehicle a la carretera GI-V-5273, de la C-152 a Coll 
de Bracons, per Joanetes, al terme municipal de la Vall d’en Bas. 
 
2. Mitjançant Decret de presidència de data 11 d’abril de 2017 s’admet a tràmit la 
reclamació efectuada, s’incoa expedient de responsabilitat patrimonial i es nomena 
instructor de l’expedient  
 
3. Mitjançant provisió de l’instructor de data 19 de maig de 2017 es va acordar obrir 
un període de prova, admetre la prova documental aportada amb la reclamació i 
sol·licitar informe del Servei de Xarxa Viària Local. 
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 38

4. Mitjançant provisió de data 2 de juny de 2017 s’acorda admetre la prova testificat i 
efectuar la seva pràctica. 
  
5. Consta a l’expedient la diligència de pràctica de prova degudament admesa 
de l’acompanyant del senyor A.F.M.  
 
6. Mitjançant provisió de l’instructor de data 31 d’agost de 2017 es va donar 
per finalitzada la instrucció de l’expedient, es va  incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat i se’n dona trasllat a les parts als efectes de 
formular les al·legacions que s’estimin pertinents mitjançant el corresponent 
tràmit d’audiència.  
 
7. Mitjançant escrit de data 26 de setembre de 2017 la representació de 
l’interessat presenta escrit d’al·legacions amb el contingut que consta a 
l’expedient. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La representació de la mercantil Línea Directa Aseguradora, SA i el senyor A.F.M. 
reclamen ser indemnitzats pels danys soferts en el vehicle matrícula XXXX, a la 
carretera GI-V-5273, de la C-152 a Coll de Bracons, per Joanetes el dia 14 de maig 
de 2016.  
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en el despreniment 
d’unes roques al pk 9+300 del talús situat al marge de la carretera.  
  
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.  
 
a.-) En relació al fet imputable a l’Administració, en el cas present, no consta atestat 
dels Mossos d’Esquadra o altra prova que acrediti que el vehicle amb matrícula 
XXXX, circulés per la carretera GI-V-5273 el dia 14 de maig de 2016, i que al punt 
quilomètric 9.3 entre les 11:00 hores i les 14:00 hores patís un accident. De l’informe 
del servei afectat no consta cap avís d’accident, informe d’actuacions o incidències 
més enllà de les corresponents actuacions de manteniment habitual. 
 
Sí que consta manifestació del propi interessat efectuada a Banyoles 3 dies més tard 
dels fets davant la Policia-Mossos d’Esquadra aportant fotografies així com declaració 
de la seva acompanyant afirmant els fets. 
 
b) Quant als danys al·legats, no es considera que el dany al·legat sigui antijurídic, en 
la mesura que conforme les circumstàncies que es desprenen de l’accident i del propi 
informe del servei afectat, els danys es van produir en la zona adjacent a la carretera 
quina titularitat és privada i, per tant, el vehicle va estacionar en una finca de titularitat 
privada, fora de la calçada. 
 
c) Tampoc es considera que hi hagi relació de causalitat directa i eficaç, entre el 
funcionament del titular de l’administració i els danys reclamats pels següents motius: 
 
En primer lloc, perquè, tal com s’ha dit, el sinistre es va produir fora de la calçada de 
la carretera, en una finca que no és titularitat de la Diputació de Girona. 
 
En segon lloc, de l'informe del servei afectat s'acredita que, en relació amb els 
talussos que poden afectar a les calçades de les carreteres titularitat de la Diputació 
de Girona, s’havia efectuat un estudi de la vulnerabilitat dels mateixos i en l’execució 
del programa de conservació i millora de seguretat viària existeix un apartat específic 
per a la protecció de talussos que, en el cas concret, disposava d’una valoració com a 
risc baix. 
  
En tercer lloc, perquè la zona adjacent a la carretera, tot i que la Llei de carreteres, 
n’estableix un determinat règim d’ús i de protecció, és de titularitat privada i, segons 
l’esmentada legislació de carreteres, la conservació dels immobles adjacents a la 
carretera és obligació dels respectius propietaris que han de mantenir-los en 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic d’acord amb la legislació vigent.  
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En els termes exposats, la jurisprudència del Tribunal Suprem es ve pronunciant al 
respecte del caràcter objectiu de la responsabilitat patrimonial de l’administració, i de 
la necessària concurrència dels requisits legals exigits, que fa seva, la Sentència nº 
219 de data 20 de març de 2007, dictada per la Secció cinquena del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que en el seu Fonament Jurídic tercer afirma “el caràcter 
objectiu de la responsabilitat patrimonial de l’Administració no comporta que aquesta 
vingui obligada a indemnitzar pel mer fet que l’accident hagi ocorregut en un lloc 
quina titularitat correspongui a una Administració Pública, atès que, perquè aquesta 
interpretació concordi amb el principi de responsabilitat objectiva, cal que concorrin 
els requisits citats. En efecte, no és possible la generalització d’aquesta 
responsabilitat més enllà del principi de causalitat, encara que sigui de forma mediata, 
indirecta o concurrent, doncs perquè existeixi aquella és imprescindible l’existència de 
nexe causal entre l’actuació de l’Administració i el resultat lesiu o danyós produït, atès 
que la socialització de riscos que justifica la responsabilitat objectiva de 
l’Administració, quan actua al servei dels interessos generals, no permet estendre 
aquesta responsabilitat fins a cobrir qualsevol circumstància, pel mer fet que es 
produeixi dins de les seves instal·lacions, quan ni aquestes constitueixin un risc en si 
mateixes, ni les seves característiques arquitectòniques impliquin la creació de tal 
situació de risc, de manera que procedirà la seva desestimació quan el fet causal 
determinant de l’accident sigui completament aliè a l’actuar de l’Administració i, en 
conseqüència, no existeixi cap relació entre el resultat lesiu i el funcionament normal 
o anormal del servei públic, ni de manera directa o indirecta, immediata o mediata, 
exclusiva ni concurrent. 
Per la resta, la prestació per l’Administració d’un determinat servei públic i la titularitat 
per part d’aquella de la infraestructura material per a la seva prestació no implica que 
el vigent sistema de responsabilitat patrimonial objectiva de les Administracions 
públiques converteixi a aquestes en asseguradores universals de tots els riscos, amb 
la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa pels 
administrats, que pugui produir-se amb independència de l’actuar administratiu, 
perquè en cas contrari es transformaria aquell en un sistema providencialista no 
contemplat en el nostre ordenament jurídic. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
Tots aquests motius porten a concloure que en el present supòsit no concorren els 
requisits necessaris perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració i, per 
tant, no es pot establir cap nexe de causalitat entre el dany al·legat i l'actuació de 
l'administració que gestiona la carretera, 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 signa 
proposa que per part de 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: 
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PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel senyor 
P.P.T.M.C., en representació de la mercantil Indicia Gestión Online, SL que, alhora, 
representa la mercantil Línea Directa Aseguradora, SA i del senyor A.F.M., en nom 
propi, relativa a danys soferts en accident de circulació a la carretera GI-V-5273, 
circulant amb el vehicle amb matrícula XXXX, en data 14 de maig de 2016. 
 
SEGON. Notificar la present resolució als interessats. 
 
18. Proposicions urgents 
 
No se’n presenten. 
 
19. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.20 h de 
la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el secretari, que en dono fe. 
_____________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
 


		2017-11-17T10:38:35+0100
	CPISR-1 C Jordi Batllori i Nouvilas




