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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 973

Número: 973
Caràcter: Ordinària
Data: 2 d'octubre de 2018
Hora d’inici: 10.25 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/8164

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 1r
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta 3a
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora

Han excusat la seva absència

Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 2n
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat
Sr. Joaquim Felip i Gayolà Diputat
Sr. Pere Maluquer i Ferrer Diputat
Sr. Juan José Serrán i Báez Cap de Gabinet de Presidència

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de
setembre de 2018

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
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG973/000067/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Resolució de la convocatòria de la línia b) de
despeses en inversions reals de la convocatòria per a actuacions municipals per
nevades, anualitat 2018 (exp. 2018/5125)

4. JG973/000069/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un canvi de destí de l'obra que té
inclosa en el Programa específic de cooperació de la Diputació del Pla Únic
d'Obres i Serveis anualitat 2010, l'Ajuntament de Garriguella (exp. 5747/2016)

5. JG973/000192/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la modificació del text i el
punt primer de l'acord de Junta de Govern de 7 d' agost de 2018, relatiu a
l'acceptació de les renúncies de subvencions (exp. 2018/358)

6. JG973/000199/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
Somfònics, SL, per al finançament de l'espectacle "Troia, una veritable odissea!"
(exp. 2018/7804)

7. JG973/000202/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de Ajuntament de
Castelló d'Empúries a la subvenció de la convocatòria del Cicle de Concerts de
Música de Cobla 2018 i atorgar la subvenció a l'Ajuntmanet d'Amer (exp.
2018/1463 i 2018/1716)

8. JG973/000203/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de les renúncies presentades
per Lluïsos de Gràcia i Maria Figa de les subvencions concedides dins la
convocatòria de creació de públics per a la cultura (exp. 2018/358)

9. JG973/000204/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia de la subvenció
concedida per a l'edició del llibre "Parells de poemes" (exp. 2018/5318)

10. JG973/000205/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Denegar la sol·licitud de pròrroga del
termini de justificació de la subvenció per a l'edició del llibre "Sant Gregori en
imatges" presentada per l'Ajuntament de Sant Gregori (exp. 2018/5314)

11. JG973/000044/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de fermesa de la sentència núm.
163/2018, de 21 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Girona, resolent el recurs abreujat número 355/2017 (exp. 2018/5878)

12. JG973/000045/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Informar sobre l'alteració de part del límit
entre els termes municipals de Celrà i de Girona. (exp. 2018/6636)

13. JG973/000046/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència del
dia 20-9-2018, relativa a autoritzar a l'Ajuntament de la Vajol el canvi de destí de
la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2017 (exp. 2017/1614)
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14. Proposicions urgents

15. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
18 de setembre de 2018

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de
setembre de 2018 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. JG973/000067/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Resolució de la convocatòria
de la línia b) de despeses en inversions reals de la convocatòria per a
actuacions municipals per nevades, anualitat 2018 (exp. 2018/5125)

Vistes les bases reguladores de subvencions per a actuacions municipals per
nevades, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 17 d’abril de
2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 115 de
14 de juny de 2018.

Vista la convocatòria d’actuacions municipals per nevades, anualitat 2018, aprovada
per la Junta de Govern en la sessió del dia 29 de maig de 2018 i publicada al BOPG
número 107 de 4 de juny de 2018.

Atès que la convocatòria estableix en l’apartat 2 la possibilitat d’ampliar-ne la quantia
amb un màxim de 200.000,00 € quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a
l’article 58 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions (RLGS).

Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies, i que s’ha incoat i aprovat
definitivament l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC5/2018 del pressupost de la
Diputació de Girona de l’exercici 2018, en data 17/09/18 mitjançant el qual
s’incrementa en 50.000,00 € el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària
400.9420.76208.-Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i glaçades, per tal
d’incrementar el percentatge de finançament de les actuacions per inversió
sol·licitades.

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha
tingut lloc el dia 7 de setembre de 2018 ha acordat la resolució de la línia a) de



4
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

despeses corrents de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per
nevades, anualitat 2018.

Revisada la documentació presentada pels ajuntaments dins el termini establert en la
convocatòria i vista l'acta de la comissió qualificadora del dia 7 d’agost de 2018,
d’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del president
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per
unanimitat, acorda:

Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 400.9420.76208.- Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i
glaçades.

Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per
nevades, anualitat 2018 en 50.000,00 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i
autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent:

Any Aplicació Pressupostària C r è d i t s
inicials

Augment
 de la
convocatòria

Crèdits finals

2018 400.9420.46203 Ajuts a
ajuntaments despeses
corrents per nevades i
glaçades

350.000,00 € - 350.000,00 €

2018 400.9420.76208 Ajuts a
ajuntaments per inversions
nevades i glaçades

105.000,00 € 50.000,00 € 155.000,00 €

Total 455.000,00 € 50.000,00 € 505.000,00 €

Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

Quart. Concedir als ajuntaments que es relacionen a continuació, les subvencions per
a la línia b) de despeses en inversions reals pels conceptes i l’import que
s'especifiquen:

Exp
2018.

Ajuntament Concepte Import a
justificar

Import de la
subvenció

% de
finança-

ment
Observacions

6651 Alp Adquisició d'una turbina
llevaneu    5.790,00 €     3.056,18 € 52,78%

6684 Bolvir Adquisició de pales i
contenidors de potassa    2.884,64 €     1.607,20 € 55,72%

6459 Das
Subministrament i instal·lació
d'una sitja per
emmagatzemar la sal

 18.634,00 €   10.380,81 € 55,71%
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6588
Fontanals
de
Cerdanya

Adquisició d'una fulla d'acer i
d'un rascador de cautxú per a
una màquina llevaneu

   1.921,95 €     1.070,84 € 55,72%

6691 Guils de
Cerdanya

Adquisició i muntatge d'una
pala llevaneu  17.100,00 €     9.527,47 € 55,72%

6603 Isòvol Adquisició d'una
escampadora de potassa    3.095,00 €     1.724,42 € 55,72%

6562 Jonquera,
la

Adquisició d'una pala
llevaneu    6.243,60 €     2.929,43 € 46,92%

6450 Llanars Adquisició d'una màquina
llevaneu    5.200,00 €     2.897,24 € 55,72%

6678 Meranges Adquisició d'una màquina
llevaneu  16.270,00 €     9.065,03 € 55,72%

6453 Molló
Adquisició de 5 contenidors
de potassa i cadenes de neu
per una mini carregadora

   3.539,55 €     1.972,11 € 55,72%

6559 Olot Adquisició de 2 mitges
canyes per tractors grans  16.022,82 €     5.638,30 € 35,19%

6615 Pardines Adquisició d'una màquina
llevaneu  59.800,00 €   17.594,59 € 29,42%

6644 Planoles
Adquisició d'una salera i pala
per la ranxera i dipòsit per
guardar potassa

 29.716,39 €   16.556,85 € 55,72%

6587 Puigcerdà

Vehicle específic per a la
retirada de neu per poder-hi
instal·lar una pala llevaneu,
tolva i saler

 50.020,00 €   17.594,59 € 35,18%

6697 Queralbs Adquisició màquina llevaneus
i pala adaptable  55.008,80 €   17.594,59 € 31,99%

Sol·licita una
subvenció de
50.000,00 € que
és superior a
l'import màxim
subvencionable
per a la línia
d ' i n v e r s i o n s ,
d'acord amb la
base reguladora
5a, apartat b)

6602 Ribes de
Freser

Adquisició de màquina
llevaneus, escombradora de
gasolina, pala llevaneu i
dessaladora per adaptar un
vehicle

 16.741,33 €     8.836,70 € 52,78%
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6490 Riudaura Adquisició d'una pala
llevaneu    5.290,88 €     2.947,88 € 55,72%

6285
Sant Joan
de les
Abadesses

Adquisició d'una
escampadora de potassa i
pala

 10.858,24 €     5.094,57 € 46,92%

6677
Sant
Llorenç de
la Muga

Adquisició d'un remolc
esparcidor de potassa    3.321,45 €     1.850,57 € 55,72%

6320 Setcases
Adquisició d'accessoris de
calefacció per la màquina i
turbina llevaneu

   4.103,05 €     2.286,07 € 55,72%

6679 Vilallonga
de Ter

Adquisició d'una mitja canya,
dues cadenes, pala llevaneu,
esparcidor de sal

 21.551,68 €   12.007,78 € 55,72%

6624 Vilamalla

Adquisició d'una mitja canya,
una rotació hidràulica, un
antixocs llevaneu i una fulla
de ferro

   5.241,72 €     2.766,78 € 52,78%

Cinquè. Disposar la despesa d’import 155.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 400.9420.76208.- Ajuts a ajuntaments per  inversions nevades i
glaçades del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Girona.

Sisè. Desestimar les sol·licituds per a la línia b) Despeses en inversions reals que es
detallen a continuació pels motius que s’indiquen:

Exp/
2018

Ajuntament Concepte Motiu de la desestimació

6688 Pont de
Molins Adquisició d'un generador

Sol·licita subvenció per la compra d'un generador,
maquinària d'ús polivalent i no subvencionable d'acord
amb la base reguladora 3a

6662 Sant Pau
de Segúries

Subministrament i instal·lació
d'una pala llevaneu

Presenta una sol·licitud de subvenció per import de
691,18€ que és inferior a l'import mínim subvencionable
de 1.000,00€, d'acord amb la base reguladora 5a, apartat
b)

Setè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.

Vuitè. Justificació. 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 amb la presentació del compte justificatiu
(model www.ddgi.cat), dintre del termini que finalitza el 30 de novembre de 2018.
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Novè. Publicitat. Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de
les actuacions objecte d’aquesta línia de subvencions.

A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat caldrà adjuntar
a la tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció
mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal
o en algun altre mitjà de comunicació local o general.

Desè. Notificar aquests acords als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la
sol·licitud dels quals ha estat desestimada.

4. JG973/000069/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un canvi de destí
de l'obra que té inclosa en el Programa específic de cooperació de la
Diputació del Pla Únic d'Obres i Serveis anualitat 2010, l'Ajuntament de
Garriguella (exp. 5747/2016)

L'Ajuntament de Garriguella té inclosa al Programa de Cooperació Municipal de la
Diputació de Girona dins del PUOSC per al període 2008-2012, l'actuació
"Pavimentació del camí del cementiri, 2a fase”, anualitat 2010, expedient número
5747/2016, amb un pressupost de 109.990,21 € i una subvenció de 100.000,00 €, que
representa el 90,92 % del pressupost de l'actuació. L’actuació prové d’un canvi de
destí aprovat per la Junta de govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària
del 18 de febrer de 2014.

Vist que la Generalitat de Catalunya no ha resolt el canvi de destí autoritat per la
Diputació de Girona i que l’Ajuntament de Garriguella ha presentat un nou canvi de
destí, amb codi de petició 05/2017, de la subvenció de l’actuació número 2010/52
“Nau per a obres i serveis municipals” que té inclosa en el Programa específic de
cooperació de la Diputació del PUOSC per l’anualitat 2010, per destinar-la a la
“Equipament de serveis i activitats socioculturals i recreatives” amb un pressupost de
393.223,67 € i una subvenció de 100.000,00 €, deixant sense efecte la petició del
canvi de destí anterior

Atesa la normativa que regeix el Programa específic de la Diputació, l'informe
favorable del cap del servei, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió
Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Deixar sense efecte el canvi de destí aprovat per la Junta de Govern de 18 de
febrer de 2014 de l’actuació “Nau per a obres i serveis municipals” a l’actuació
“Pavimentació del camí del cementiri, 2a fase” amb un import de subvenció de
100.000,00 €.

Segon. Aprovar el canvi de destí de l’actuació “Nau per a obres i serveis municipals"
que l’Ajuntament de Garriguella té inclosa en el Programa específic de la Diputació
amb el núm. DG-2010/52, per destinar-la a la nova actuació amb codi petició 05/2017
titulada “Equipament de serveis i activitats socioculturals i recreatives", amb un
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pressupost d'execució per contracta de 393.223,67 € i mantenir la subvenció de
100.000,00 €, inicialment atorgada.

Tercer. Traslladar l'acord a l'Ajuntament de Garriguella, a la Delegació Territorial a
Girona del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat
de Catalunya, als efectes procedents.

5. JG973/000192/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la modificació del text i
el punt primer de l'acord de Junta de Govern de 7 d' agost de 2018, relatiu
a l'acceptació de les renúncies de subvencions (exp. 2018/358)

Havent-se detectat un error material de transcripció en el contingut de l’acord adoptat
per la Junta de Govern, en la sessió de 7 d’agost de 2018, amb número 970, relatiu a
l’acceptació de les renúncies de subvencions presentades per diverses entitats i
aprovació de les concessions de subvencions a diverses entitats (Exp. 2018/358), en
el text del qual, on diu:

“Amb data 5 de juliol de 2018, l’Associació Música Antiga de Girona, amb NIF
G17654005, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
3.924,83 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2).”, ha de dir:
“Amb data 5 de juliol de 2018, l’Associació Música Antiga de Girona, amb NIF
G17654005, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
1.900,99 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2)”.
I en el punt primer de l’acord, on diu:
“ Acceptar formalment la renúncia presentada per:
(...)
 Associació Música Antiga de Girona, amb NIF G17654005, a la subvenció de
3.924,83 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2).

(...)”,  ha de dir:
“ Acceptar formalment la renúncia presentada per:
(...)
 “Associació Música Antiga de Girona, amb NIF G17654005, a la subvenció de
1.900,99 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2).
(...)”.
D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en



9
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials , de fet o
aritmètics existents en els seus actes”.

Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït, vist l’informe de la cap del
centre gestor, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per
unanimitat, acorda:

Primer. Modificar el text i el punt primer de l’acord de Junta de Govern de data 7
d’agost de 2018, relatiu a l’acceptació de les renúncies de subvencions presentades
per diverses entitats i aprovació de les concessions de subvencions a diverses entitats
(Exp. 2018/358), de manera que on ara consta :
 “Amb data 5 de juliol de 2018, l’Associació Música Antiga de Girona, amb NIF
G17654005, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
3.924,83 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2).”
Ha de dir:
“Amb data 5 de juliol de 2018, l’Associació Música Antiga de Girona, amb NIF
G17654005, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
1.900,99 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2)”.
I on ara consta:
“ Acceptar formalment la renúncia presentada per:
(...)
 Associació Música Antiga de Girona, amb NIF G17654005, a la subvenció de
3.924,83 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2).

(...)”.

Ha de dir:
“ Acceptar formalment la renúncia presentada per:
(...)
 “Associació Música Antiga de Girona, amb NIF G17654005, a la subvenció de
1.900,99 € concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al
finançament del concert a l’auditori de Girona “Elias”, en l’anualitat 2018, exp.
2018/3225. (Registre d’entrada: 1-2018-012282-2).
(...)”.

6. JG973/000199/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a Somfònics, SL, per al finançament de l'espectacle "Troia, una
veritable odissea!" (exp. 2018/7804)
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L’empresa Somfònics, SL, de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de la producció i estrena de l’espectacle “Troia, una veritable odissea”!,
s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/7804).

Després de l’èxit d’Operetta i Allegro, Cor de Teatre inicia un nou camí amb un guió
de temàtica unitària i per a tots els públics. Troia, una veritable odissea! és un
espectacle polifònicteatral basat en el relat fundacional de la literatura europea.
S’inspira en la Ilíada i l’Odissea, obres atribuïdes a Homer (segle VIII a. C.). i és el
conjunt d’episodis més important de la mitologia i les llegendes gregues.

Es tracta d’una producció que té previst realitzar 14 representacions a la Sala Gran
del Teatre Nacional de Catalunya.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques.
L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural
relacionada amb les arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en
els projectes d’arts escèniques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Somfònics, SL, de conformitat amb allò que preveu l’article
22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la
subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment
regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a Somfònics, SL, de Banyoles, per al finançament de la
producció i estrena de l’espectacle, Troia, una veritable odissea!, a les comarques
gironines, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2018/7804 Somfònics, SL, de
Banyoles

B55075345 E s p e c t a c l e ,
Troia, una
v e r i t a b l e
odissea!

Des de l’1 de
gener fins al
31 d’octubre
de 2018

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

79.990,21 € 79.990,21 € 20.000,00 € 25,00 % 79.990,21 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS (20.000,00
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47933 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.
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Tercer. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i
està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31
d’octubre de 2018.

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció,
per l’import de 20.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 25,00
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè
d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació. Somfònics, SL, ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 79.990,21 € corresponents a l’import de les despeses que consten en
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de
Girona (www.ddgi.cat);

b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del

proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura;

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

e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió
pública de les activitats.

f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).

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

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt Somfònics, SL, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.

Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

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

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

Desè. Obligacions del beneficiari. Somfònics, SL, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
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actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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

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

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

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

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

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

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

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

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
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g)  La bona fe.
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a Somfònics, SL, de Banyoles.

7. JG973/000202/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de Ajuntament
de Castelló d'Empúries a la subvenció de la convocatòria del Cicle de
Concerts de Música de Cobla 2018 i atorgar la subvenció a l'Ajuntament
d'Amer (exp. 2018/1463 i 2018/1716)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 3 d’abril de 2018, va aprovar
la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2018, en la qual, entre d’altres,
va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a la realització
d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla  (exp.
2018/1463).

En data 10 de setembre de 2018, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, ha presentat
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de
Govern del 3 d’abril de 2018, descrita prèviament.

D’acord al punt novè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria del Cicle de
Concerts de Música de Cobla. El punt segon de la resolució de la Junta de Govern
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ordena les sol·licitants que han quedat en llista d’espera i que han de permetre cobrir
les possibles anul·lacions.

La renúncia de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries és la quarta anul·lació i, per tant,
el quart ajuntament en llista d’espera és l’Ajuntament d’Amer, (exp. 2018/1716).

Atès allò que disposen els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 119.3 i
128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta
del president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, amb NIF P1705200B, a la subvenció de 1.750,00 € concedida per la
Junta de Govern de 3 d’abril de 2018, en l’acord de resolució de la convocatòria
pública en règim de concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts
de Música de Cobla 2018, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de
Concerts de Música de Cobla  (exp. 2018/1463), i procedir a l’arxiu i tancament
d’aquest expedient.

Segon. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida,
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS (1.750,00 €).

Tercer. Atorgar una subvenció a l’Ajuntament d’Amer (exp.: 2018/1716), amb NIF
P1700700F, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de
Música de Cobla de 2018, d’acord al punt segon de l’acord de Junta de Govern de 3
d’abril de 2018.

Quart. Disposar la despesa per import de MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS
(1.750,00 €) a l’Ajuntament d’Amer amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/3340/46202.

Cinquè. Notificar aquest acord als ajuntaments de Castelló d’Empúries i d’Amer.

8. JG973/000203/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de les renúncies
presentades per Lluïsos de Gràcia i Maria Figa de les subvencions
concedides dins la convocatòria de creació de públics per a la cultura
(exp. 2018/358)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 5 de juny de 2018, va aprovar la
resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2018/358), en la qual,
entre d’altres, va concedir la subvenció següent:
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NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSU_

POST
SOL·LICI_

TA
PUNTUA_

CIÓ %
SUBVEN_

CIÓ
FINAL

2018/304
2

Lluïsos de
Gràcia_Cora
l Antiga

G5804077
5

C o n c e r t
E m p ú r i e s :
L'escola francesa
i la seva projecció
en els
c o m p o s i t o r s
catalans

5.100,00 € 4.000,00 € 12,50
0,14

1 565,99 €

TOTAL 565,99 €

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 7 d’agost de 2018, va aprovar la
concessió a les entitats que havien quedat en llista d’espera de la convocatòria
pública de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de
públics per a la cultura (exp. 2018/358), en la qual, entre d’altres, va concedir la
subvenció següent:

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ %

SUBVENCI
Ó FINAL

2018/3373 Maria Figa
40339858
C

Música en
femení. Trio
Andrée 9.150,00 € 8.650,00 € 11,5 0.13 1.126,03 €

Amb data 13 de setembre de 2018, Lluïsos de Gràcia, amb NIF G58040775, ha
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 565,99 €
concedida per la Junta de Govern del 5 de juny de 2018, per al finançament del
concert Empúries: l’Escola francesa i la seva projecció en els compositors catalans,
en l’anualitat 2018, exp. 2018/3042. (Registre d’entrada: 1-2018-012170-2).

Amb data 7 d’agost de 2018, Maria Figa, amb NIF XXX-858C, ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.126,03 € concedida per la
Junta de Govern del 7 d’agost de 2018, per al finançament de la Música en
femení:Trio Andrée, en l’anualitat 2018, exp. 2018/33373. (Registre d’entrada:
1-2018-014582-2).

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Acceptar formalment les renúncies presentades per Lluïsos de Gràcia, amb
NIF G58040775, a la subvenció de 565,99 € concedida per la Junta de Govern del 5
de juny de 2018, per al finançament del concert Empúries: l’Escola francesa i la seva
projecció en els compositors catalans, en l’anualitat 2018, exp. 2018/3042. (Registre
d’entrada: 1-2018-012170-2) i per Maria Figa, amb NIF XXX-858C, ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.126,03 € concedida per la
Junta de Govern del 7 d’agost de 2018, per al finançament de la Música en
femení:Trio Andrée, en l’anualitat 2018, exp. 2018/33373. (Registre d’entrada:
1-2018-014582-2).



17
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Segon. Cancel·lar els documents comptables corresponents a les subvencions
concedides, per l’import total de MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DOS
CÈNTIMS (1.692,02 €).

Tercer. Notificar aquest acord a les entitats detallades en el punt primer.

9. JG973/000204/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Acceptar la renúncia de la
subvenció concedida per a l'edició del llibre "Parells de poemes" (exp.
2018/5318)

En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 224,00
euros a la Sra. M. Teresa Bosch Vilardell per a l’edició del llibre “Parells de poemes”
(expedient 2018/5318), dins la convocatòria de subvencions per al foment de
produccions editorials, any 2018.

La Sra. M. Teresa Bosch Vilardell, en data 31 de juliol de 2018, ha presentat un escrit
en què al·lega que l’import de la subvenció concedida, amb un percentatge inferior al
10% del pressupost presentat, fa impossible justificar la subvenció segons les
condicions establertes en la resolució, i per això presenta la renúncia expressa de la
concessió de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar,
per unanimitat, acorda:

Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Sra. M. Teresa Bosch
Vilardell de la subvenció de 224,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 3
de juliol de 2018 per a l’edició del llibre “Parells de poemes” (expedient 2018/5318).

Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920180008687 de data 13/07/2018
per import de 224,00 euros a nom de M. Teresa Bosch Vilardell.

Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. M. Teresa Bosch Vilardell.

10. JG973/000205/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Denegar la sol·licitud de pròrroga
del termini de justificació de la subvenció per a l'edició del llibre "Sant
Gregori en imatges" presentada per l'Ajuntament de Sant Gregori (exp.
2018/5314)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc
el dia 3 de juliol de 2018, va concedir a l’Ajuntament de Sant Gregori una subvenció
de 1.488 € per a l’edició del llibre “Sant Gregori en imatges” (Exp. 2018/5314).
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En data 9 de juliol de 2018, el Centre Gestor de Comunicació Cultural, va enviar la
notificació de la subvenció concedida en la que també s’informava que el termini
màxim per a presentar la justificació era el 15 de novembre de 2018.

El dia 9 d’agost de 2018, l’Ajuntament de Sant Gregori va sol·licitar una pròrroga del
termini de justificació de la subvenció concedida. La nova data de justificació que
sol·licita és el 15 de febrer de 2019.

El punt 11.2 de les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS
PER A PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS,
especifica que “No s’admetran  sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la
subvenció”.

Atesos els antecedents exposats, i vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern,
a proposta del diputat de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

Primer. Denegar la sol·licitud de pròrroga del termini de justificació de la subvenció
per a l’edició del llibre “Sant Gregori en imatges” presentada per l’Ajuntament de Sant
Gregori.

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori.

11. JG973/000044/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de fermesa de la sentència
núm. 163/2018, de 21 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Girona, resolent el recurs abreujat número 355/2017 (exp.
2018/5878)

Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de 20 de setembre de 2018, que diu:

“En data 12 de juliol de 2018 se'ns ha notificat decret de cinc de juliol del mateix
any, que declara la fermesa de la sentència núm. 163/2018, de 21 de juny de 2018,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, que DESESTIMA el
recurs abreujat número 355/2017, interposat per la representació de l’Associació
Gironina d’Agorafòbics, contra la desestimació presumpta, per silenci negatiu,
del recurs de reposició interposat, amb data u de setembre de 2017, contra la
resolució del Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT), de vuit d’agost de 2017, que va excloure a
aquesta associació del concurs de subvencions a entitats sense ànim de lucre, per
al finançament de projectes d’intervenció terapèutica, de la convocatòria de l’any
2017.

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



19
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda es dona per assabentada de la
sentència núm. 163/2018, de 21 de juny de 2018, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Girona, resolent el recurs abreujat número 355/2017 (exp.
Firmadoc núm. 2018/5878).

12. JG973/000045/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Informar sobre l'alteració de part del
límit entre els termes municipals de Celrà i de Girona. (exp. 2018/6636)

S’ha rebut l’ofici de l’alcaldia de l’Ajuntament de Celrà, pel qual es fa també tramesa
del certificat, dels plànols i de la memòria explicativa que configura la documentació
adjunta, relativa a l’expedient d’alteració de la línia dels termes municipals entre els
municipis de Celrà i Girona.

L’alternació de la línies dels termes municipals proposades s’ha promogut en virtut
dels acords adoptats per part dels plens dels ajuntaments de Celrà i Girona, amb les
respectives dates de 8 de gener i 9 de febrer de 2010, en els quals des va disposar
l’aprovació de l’acta de la delimitació esmentada, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal dels membres de les dues corporacions, fent-ne tramesa al
Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb allò que es
disposa a l’article 32 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, amb posteriors
Resolucions  GRI/1652/11, de 7 de juny (DOGC núm. 58914, de 7 de juliol de 2011) i
GRI/145/2013, de 25 de gener (DOGC núm. 6309, de 6 de febrer de 2013).

D’altra part, i de conformitat amb els articles 11 i 14 del Decret 244/2007 esmentat,
l’Ajuntament de Celrà, com a entitat municipal que assoleix la iniciativa de l’expedient,
aporta la certificació de l’acord adoptat per aqueix ajuntament de data 8 de maig de
2018,pel qual s’incoa el procediment d’alteració dels termes municipals de Celrà i
Girona, consistent en una segregació parcial de la superfície de 6.419 metres
quadrats del municipi de Girona per a l’agregació al municipi de Celrà, amb motiu de
l’annexió del paratge de Campdorà que formava part del terme de Celrà, des del segle
XV fins el 5 de juny de 1976, d’acord amb els termes exposats a la Memòria
explicativa que obra a l’expedient.

L’actuació descrita és un dels efectes derivats de l’elaboració del mapa municipal i
comarcal de Catalunya que va impulsar en el seu moment, la Direcció General
d’Administració Local, segons la previsió de l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

A l’acord esmentat, cal incorporar també a l’expedient l’acord de l’Ajuntament de
Girona, de data 21 de maig de 2018 , que cal incorporar a l’expedient, a través de la
certificació emesa per part del seu secretari general.

A banda dels plànols de modificació dels termes, consten també: l’escrit de
conformitat de la propietat de la finca amb l’alteració del terme municipal, l’informe de
la Intervenció municipal i l’informe de la Secretaria del propi Ajuntament de Celrà,
relatiu les qüestions de procediment i de legalitat i de la conclusió de l’absència de cap
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impediment legal al fet que l’Ajuntament de Celrà pugui iniciar l’expedient d’alteració
segons la memòria justificativa elaborada.

A més dels aspectes de legalitat i de procediment descrits, la competència d’aquesta
Diputació per a l’emissió de l’informe sol·licitat, ve donada per l’article 9.1 del Decret
781/1986 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions vigents en
matèria de règim local, que determina que en els procediments d’alteració dels termes
municipals serà preceptiva l’audiència de la diputació provincial.

La documentació de l’expedient ha estat revisada per la Secretaria General de la
corporació i, a la vista de la qual, es dedueix que no hi ha  cap raó d’ordre jurídic que
impedeixi o condicioni l’alteració dels termes municipals acordats inicialment per part
dels ajuntaments de Celrà i de Girona, amb la qual cosa la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT, l’alteració de part del límit entre els termes
municipals de Celrà i de Girona, de conformitat amb la Memòria, els plànols de
delimitació, dels informes i de les manifestacions que configuren aquest expedient
d’alteració, consistent en una segregació parcial de la superfície de 6.419 metres
quadrats del municipi de Girona per a l’agregació al municipi de Celrà, amb motiu de
l’annexió del paratge de Campdorà que formava part del terme de Celrà, des del segle
XV fins el 5 de juny de 1976, d’acord amb els termes exposats a la Memòria
explicativa que obra a l’expedient.

Segon. NOTIFICAR el present acord a l’alcalde - president de l’Ajuntament de Celrà,
carretera de Juià, núm. 48 17460 Celrà.

13. JG973/000046/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de
Presidència del dia 20-9-2018, relativa a autoritzar a l'Ajuntament de la
Vajol el canvi de destí de la subvenció que té concedida dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural 2017 (exp. 2017/1614)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència de data
20-9-2018, relatiu a autoritzar a l’Ajuntament de La Vajol el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.
La resolució es transcriu literalment:

“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2017. A L’Ajuntament de La Vajol se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2017, per a obres d’inversió, d’acord amb el següent
detall:

Expedient Concepte Pressupost Subvenció

2017/1614 Reparació paviment Pl.
Església

23.636,00 23.636,00 €
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Vista la petició de l’Ajuntament de La Vajol de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 23.636,00
€ per destinar una part al concepte d’estudi topogràfic, amb un pressupost de 424,00
€.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria i de
conformitat amb el Decret de 13 de juliol de 2015, de delegació a favor dels
vicepresidents de competències atribuïdes a la Presidència,
RESOLC
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de La Vajol el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, per a obres
d’inversió (expedient 2017/1614), pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Canvi destí Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Reparació paviment
Pl. Església

Reparació paviment
Pl. Església

23.212,00 23.626,00 23.212,00

Estudi topogràfic 424,00 424,00

Total 23.626,00 23.626,00

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de La Vajol amb la indicació que
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre
de 2018
Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”

La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat ratifica la resolució,
transcrita literalment, tal com s’ha aprovat.

14. Proposicions urgents

No n’hi ha.

15. Precs i preguntes

No es fa cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.45 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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