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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 997 

 
 
 
 

Número: 997   
Caràcter: Ordinària 
Data: 30 de juliol de 2019 
Hora d’inici: 10 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/6461 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertan Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas Marín Diputada 
Sr. Jordi Turon Serra Vicesecretari 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent   Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet   Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus   Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal   Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost   Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina   Diputat 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort  Diputat 
Sra. Anna Barnadas i López   Diputada 
Sr. Joan Fàbrega i Solé   Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig   Diputat 
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Ordre del dia 
 
1. Constitució de la Junta de Govern. 
 
2. Proposta Presidència; Medi Ambient (014): Resolució de subvencions del 

programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis 
forestals 2019. Exp. 2019/74. 

 
3. Proposta Presidència; Medi Ambient (014): Resolució de la Campanya d'ajuts a 

particulars al Parc Natural del Montseny 2019. Exp. 2019/95 
 
4. Proposicions urgents 
 
5. Precs i preguntes 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Constitució de la Junta de Govern. 
 
Atès que per resolució de la Presidència de data 10 de juliol de 2019, resolució de la 
qual s’ha donat compte al Ple corporatiu en la sessió extraordinària que ha tingut lloc 
el dia 23 de juliol, han sigut nomenats els diputats que integren la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona, es DECLARA CONSTITUÏDA l’esmentada Junta de Govern. 
 
 
2. Proposta Presidència; Medi Ambient (014): Resolució de subvencions del 

programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d'incendis forestals 2019. Exp. 2019/74. 

 
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, aprovades pel Ple de la Diputació 
de Girona en la sessió de 18 de desembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 2, de 3 de gener de 2019. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 22 de gener de 2019, 
publicada al BOPG número 21, de 30 de gener de 2019. 
 
Atès que la convocatòria estableix a l’apartat 2 la possibilitat d’ampliar-ne la quantia 
amb com a màxim el 50 % addicional derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries. 
 
Atès que s’ha incoat i aprovat definitivament l’expedient 2TC 7/2019, de transferència 
de crèdit i expedient 2019/5564, en data 3 de juliol de 2019. 
 
Atès que de les aplicacions pressupostàries 300/1700/46202 i 300/1700/48104 no 
s’ha esgotat el pressupost, un cop coberts els conceptes que li corresponen, d’acord 
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amb la convocatòria, l’import sobrant s’ha redistribuït a l’aplicació pressupostària 
300/1700/76203. A l’aplicació pressupostària 300/1700/48102 destinada a ADF i 
Associacions i Federacions d’ADF no s’ha esgotat el pressupost, un cop coberts els 
conceptes que li corresponen, d’acord amb la convocatòria, l’import sobrant s’ha 
redistribuït a l’aplicació 300/1700/78101. 
 
Vistos els informes del centre gestor i l’acta de la comissió avaluadora, de 20 de juny 
de 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president, per 
unanimitat, acorda:: 
 
Primer. Ampliar la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions 
en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals anualitat 2019 en 18.413,93 € 
d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries corresponents: 
 

Línia Aplicació 
pressupostària 

Augment Crèdits inicials  Crèdits finals 

Línia 1 300/1700/46202 0,00 55.000,00 55.000,00 

Línia 1 300/1700/76203 9.376,40 55.000,00 64.376,40 

Línia 2 300/1700/48102 
(ADFs) 

0,00 146.000,00 146.000,00 

Línia 2 300/1700/48102 
(Associacions i 
Federacions ADF) 

0,00 24.000,00 24.000,00 

Línia 2 300/1700/78101 
(ADFs) 

0,00 7.000,00 7.000,00 

Línia 2 300/1700/78101 
(Associacions i 
Federacions ADF) 

0,00 3.000,00 3.000,00 

Línia 3 300/1700/46203 9.037,53 50.000,00 59.037,53 

Línia 4 300/1700/48104 0,00 20.000,00 20.000,00 

 Total 18.413,93 360.000,00 378.413,93 

 
Segon. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Tercer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions del programa de suport 
a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals anualitat 2019, 
d’import total 378.413,93 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Línia Aplicació pressupostària Crèdits 
inicials  

Crèdits finals  Diferència  

Línia 1 300/1700/46202 55.000,00  45.066,27 -9.933,73 

Línia 1 300/1700/76203 64.376,40  79.622,13 15.245,73 

Línia 2 300/1700/48102 (ADFs) 146.000,00  145.969,43 -30,57 

Línia 2 300/1700/48102 
(Associacions i 
Federacions ADF) 

24.000,00  23.664,93 -335,07 
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Línia 2 300/1700/78101 (ADFs) 7.000,00 10.365,64 3.365,64 

Línia 2 300/1700/78101 
(Associacions i 
Federacions ADF) 

3.000,00 0,00 -3.000,00 

Línia 3 300/1700/46203 59.037,53 59.037,53 0,00 

Línia 4 300/1700/48104 20.000,00 14.688,00 -5.312,00 

 Total 378.413,93  378.413,93 0,00  

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

Línia Aplicació pressupostària Reajustament 

Línia 1 300/1700/46202 -9.933,73 

Línia 1 300/1700/76203 15.245,73 

Línia 2 300/1700/48102 (ADFs) -30,57 

Línia 2 300/1700/48102 (Associacions i 
Federacions ADF) 

-335,07 

Línia 2 300/1700/78101 (ADFs) 3.365,64 

Línia 2 300/1700/78101 (Associacions i 
Federacions ADF) 

-3.000,00 

Línia 3 300/1700/46203 0,00 

Línia 4 300/1700/48104 -5.312,00 

 Total 0,00  

 
Cinquè. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Sisè. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex I -que consta a 
l’expedient-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que 
s'especifiquen, amb destí a la campanya de suport als ajuntaments per a la gestió 
forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, línia 1. 
 
Setè. Denegar als ajuntaments que es relacionen a l’annex II -que consta a 
l’expedient-, la sol·licitud o l’actuació de participació a la campanya de suport als 
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, 
línia 1, pels motius que s’hi especifiquen. 
 
Vuitè. Donar per desistida l’actuació que es relaciona a l'annex III -que consta a 
l’expedient-, pel concepte que se senyala, dins de la campanya de suport als 
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, 
línia 1, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, ordenar l'arxiu de l’expedient. 
 
Novè. Concedir a les ADF i les associacions i federacions d’ADF que es relacionen a 
l’annex IV -que consta a l’expedient-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i 
imports que s’especifiquen, amb destí a la campanya de suport a les agrupacions de 
defensa forestal (ADF) de les comarques gironines, línia 2. 
 
Desè. Denegar a les ADF que es relacionen a l’annex V -que consta a l’expedient-, la 
sol·licitud o l’actuació de participació a la campanya de suport a les agrupacions de 
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defensa forestal (ADF) de les comarques gironines línia 2, pels motius que s’hi 
especifiquen. 
 
Onzè. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex VI -que consta a 
l’expedient-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que 
s'especifiquen, amb destí a la campanya de suport als ajuntaments de menys de 
1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, 
zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, 
línia 3. 
 
Dotzè. Denegar als ajuntaments que es relacionen a l’annex VII -que consta a 
l’expedient-, la sol·licitud de participació a la campanya de suport als ajuntaments de 
menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció 
perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals, línia 3, pels motius que s’hi especifiquen. 
 
Tretzè. Donar per desistides les actuacions que es relacionen a l'annex VIII -que 
consta a l’expedient-, pel concepte que se senyala, dins de la campanya de suport als 
ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges 
de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment 
de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals, línia 3, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu dels expedients. 
 
Catorzè. Concedir a les associacions de propietaris forestals que es relacionen a 
l’annex IX -que consta a l’expedient-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i 
imports que s’especifiquen, amb destí a la campanya de suport a les associacions de 
propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de 
prevenció d’incendis i/o producció de biomassa, línia 4. 
 
Quinzè. Disposar la despesa total, de 378.413,93 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2019 de la Diputació de Girona: 
 

Línia Aplicació pressupostària Import 
concedit 

Annexos 

Línia 1 300/1700/46202 45.066,27 Annex I 

Línia 1 300/1700/76203 79.622,13 Annex I 

Línia 2 300/1700/48102 (ADFs) 145.969,43 Annex IV 

Línia 2 300/1700/48102 (Associacions i 
Federacions ADF) 

23.664,93 Annex IV 

Línia 2 300/1700/78101 (ADFs) 10.365,64 Annex IV 

Línia 2 300/1700/78101 (Associacions i 
Federacions ADF) 

0,00 Annex IV 

Línia 3 300/1700/46203 59.037,53 Annex VI 

Línia 4 300/1700/48104 14.688,00 Annex IX 
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 TOTAL 378.413,93  

 
Setzè. Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
3. Proposta Presidència; Medi Ambient (014): Resolució de la Campanya 

d'ajuts a particulars al Parc Natural del Montseny 2019. Exp. 2019/95 
 
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de 
Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 23 de 
gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 21, de 30 de gener de 2018. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 22 de gener de 2019, 
publicada al BOPG número 21, de 30 de gener de 2019. 
 
Atès que hi ha hagut redistribució entre les línies i les aplicacions pressupostàries. 
 
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora de 2 
de juliol de 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Modificar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la 
realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 
2019 per tal d’incloure unes noves línies amb la seva corresponent aplicació 
pressupostària per tal de poder atendre totes les sol·licituds de subvenció de la 
següent manera: 
 

Línia Aplicació pressupostària Import en euros 

Línia EF 300/1700/47000 0,00 

Línia EF 300/1700/48118 0,00 

Línia EAR 300/1700/48118 0,00 

Línia ES 300/1700/48118 0,00 

 
Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la realització de 
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’import total 
109.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Línia Aplicació 
pressupostària 

Crèdits inicials  Crèdits finals  Diferència  

Línia EF 300/1700/77000 25.000,00 0,00 - 25.000,00 

Línia EF 300/1700/78100 1.000,00 0,00 - 1.000,00 

Línia EF 300/1700/47000 0,00 3.000,00 + 3.000,00 

Línia EF 300/1700/48118 0,00 18.106,98 + 18.106,98 

Línia EAR 300/1700/47000 500,00 2.477,00 + 1.977,00 

Línia EAR 300/1700/77000 36.000,00 4.976,49 - 31.023,51 
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Línia EAR 300/1700/78100 1.000,00 14.413,72 + 13.413,72 

Línia EAR 300/1700/48118 0,00 15.172,49 + 15.172,49 

Línia ES 300/1700/47000 500,00 0,00 - 500,00 

Línia ES 300/1700/77000 7.500,00 0,00 - 7.500,00 

Línia ES 300/1700/48118 0,00 286,17 + 286,17 

Línia PA 300/1700/76502 4.500,00 0,00 - 4.500,00 

Línia PA 300/1700/77000 15.000,00 0,00 - 15.000,00 

Línia PA 300/1700/78100 1.000,00 9.000,00 + 8.000,00 

Línia RF 300/1700/77000 8.000,00 0,00 - 8.000,00 

Línia EES 300/1700/78100 9.000,00 41.567,15 + 32.567,15 

 Total 109.000,00€ 109.000,00 0,00 

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

Línia Aplicació pressupostària Reajustament  

Línia EF 300/1700/77000 - 25.000,00 

Línia EF 300/1700/78100 - 1.000,00 

Línia EF 300/1700/47000 + 3.000,00 

Línia EF 300/1700/48118 + 18.106,98 

Línia EAR 300/1700/47000 + 1.977,00 

Línia EAR 300/1700/77000 - 31.023,51 

Línia EAR 300/1700/78100 + 13.413,72 

Línia EAR 300/1700/48118 + 15.172,49 

Línia ES 300/1700/47000 - 500,00 

Línia ES 300/1700/77000 - 7.500,00 

Línia ES 300/1700/48118 + 286,17 

Línia PA 300/1700/76502 - 4.500,00 

Línia PA 300/1700/77000 - 15.000,00 

Línia PA 300/1700/78100 + 8.000,00 

Línia RF 300/1700/77000 - 8.000,00 

Línia EES 300/1700/78100 + 32.567,15 

 Total 0,00 

 
Quart. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Cinquè. Concedir a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'ANNEX 1 –que 
consta a l’expedient-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi 
especifiquen. 
 
Sisè. Denegar a les persones físiques o jurídiques que figuren a L'ANNEX 2 –que 
consta a l’expedient-, pels motius que s’hi especifiquen. 
 
Setè. Donar per desistides les sol·licituds o les actuacions de les persones físiques o 
jurídiques que figuren a L'ANNEX 3 –que consta a l’expedient-, pels conceptes que 
s’hi senyalen, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu dels expedients. 
 
Vuitè. Disposar la despesa total, de 109.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2019 de la Diputació de Girona: 
 

Línia Aplicació pressupostària Import concedit 

Línia EF 300/1700/47000 3.000,00 

Línia EF 300/1700/48118 18.106,98 
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Línia EAR 300/1700/47000 2.477,00 

Línia EAR 300/1700/77000 4.976,49 

Línia EAR 300/1700/78100 14.413,72 

Línia EAR 300/1700/48118 15.172,49 

Línia ES 300/1700/48118 286,17 

Línia PA 300/1700/78100 9.000,00 

Línia EES 300/1700/78100 41.567,15 

 Total 109.000,00 

 
 
Novè. Informar els beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si 
en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
Desè. Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
4. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
5. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El vicesecretari 
Miquel Noguer i Planas Jordi Turon Serra 
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