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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1001 

 
 

Número:1001   
Caràcter: Ordinària 
Data: 8 d'octubre de 2019 
Hora d’inici: 10.05 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/7407 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Pau Presas i Bertran 

 
Vicepresident primer 

 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent 

 
Diputada 

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 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
  
 
 
Ordre del dia 
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de 

setembre de 2019 
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. JG1001/000027/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció 
concedida a Mia Masgrau Ventura per a l'edició de la publicació "Aigua a dojo! 
estanys, estanyols i brolladors del Pla de l'Estany" (exp. 2019/1786) 

 
4. JG1001/000028/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció 
concedida al Sr. Vicenç Rovira Riera per a l'edició de la publicació "Un passeig 
pel Baix Ter" (exp. 2019/3167) 

 
5. JG1001/000029/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per al finançament del 
Programa.cat 2019 (exp. 2019/3293) 

 
6. JG1001/000031/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptació formal de la renúnciapresentada 
per la Colla de Diables Gàrgoles de Foc, de Banyoles, a la subvenció 
nominativa de 3.000,00 eur per al finançament del XXIè aniversari de l'entitat i 
20 hores de Cultura popular (exp. 2019/5229) 

 
7. JG1001/000032/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Biblioteques (019): Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Catell - Platja 
d'Aro a la subvenció per al projecte bàsic i execució pla d'obres de la biblioteca 
pública, any 2018 (exp. 2018/7385) 

 
8. JG1001/000011/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final subvenció 
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí (exp. 2018/6040) 

 
9. JG1001/000012/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final subvenció 
Ajuntament de Cistella (exp. 2018/2196) 

 
10. JG1001/000013/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final subvenció 
Ajuntament de Figueres del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 
(exp. 2017/1363) 

 
11. JG1001/000014/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Serveis 

Jurídics (006): Assabentat de la fermesa sentència núm. 179/19. Recurs 
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abreujat núm. 136/2019. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona. 
Xarxa Viària de la Diputació de Girona (exp. 2019/5233) 

 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
12. JG1001/000029/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palma (Palma de Mallorca) per al 
subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats 
locals (exp. 2019/7295) 

 
13. JG1001/000030/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Secretaria General (005): Ratificació dels decret números 2019/2511, 
2019/2416, 2019/2430, 2019/2431, 2019/2471, 2019/2469, 2019/2470 i 
2019/2468 (exp. 2019/7407) 

 
14. JG1001/000003/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei 

d'Esports (026): Aprovar la renúncia de la Fundació Privada Tommy Robredo de 
la subvenció nominativa per a l'Open Memorial Santi Silvas. (exp. 2019/2158) 

 
15. JG1001/000004/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei 

d'Esports (026): Segona convocatòria subprograma B2 d'alta competició 
anualitat 2019 (exp. 2019/226) 

 
16. JG1001/000005/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei 

d'Esports (026): Concessió de subvencions subprograma A5 d'esportistes 
gironins que participen en competicions individuals (exp. 2019/7333) 

 
17. JG1001/000003/2019-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 

tecnologies (016): Proposta de concessió de subvencions en noves tecnologies 
a museus i col·leccions de les comarques gironines, campanya 2019 (exp. 
2019/4197) 

 
18. JG1001/000013/2019-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària 

(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial patrimonial instat per 
Gaspar Delso Escolano, actuant en nom i representació de Caser Seguros, SA 
(exp. 2019/4604) 

 
19. JG1001/000014/2019-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària 

(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per F.G.M. 
(exp. 2019/3871) 

 
20. JG1001/000015/2019-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària 

(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per Yolanda 
Vila Morales, en representació de K.D. (exp. 2019/3674) 

 
21. Proposicions urgents 
 
22. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

17 de setembre de 2019 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de 
setembre de 2019, 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. JG1001/000027/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la 
subvenció concedida a Mia Masgrau Ventura per a l'edició de la publicació 
"Aigua a dojo! estanys, estanyols i brolladors del Pla de l'Estany" (exp. 
2019/1786) 

 
En data 6 d’agost de 2019, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
1.891,25 euros a la Sra. Mia Masgrau Ventura per a l’edició del llibre “Aigua a dojo! 
Estanys, estanyols i brolladors del Pla de l’Estany” (expedient 2019/1786), dins la 
convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials, any 2019. 
 
La Sra. Mia Masgrau Ventura , en data 30 d’agost de 2019, ha presentat un escrit en 
què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts 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, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Sra. Mia Masgrau Ventura 
de la subvenció de 1.891,25 euros atorgada per la Junta de Govern de data 6 d’agost 
de 2019 per a l’edició del llibre “Aigua a dojo! Estanys, estanyols i brolladors del Pla 
de l’Estany” (expedient 2019/1786). 
 
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920190007442 de data 19/06/2019 
per import de 1.891,25 euros a nom de Mia Masgrau Ventura. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Sra. Mia Masgrau Ventura. 
 
 
4. JG1001/000028/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la 
subvenció concedida al Sr. Vicenç Rovira Riera per a l'edició de la 
publicació "Un passeig pel Baix Ter" (exp. 2019/3167) 
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En data 6 d’agost de 2019, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 337,32 
euros al senyor Vicenç Rovira Riera per a l’edició del llibre “Un passeig pel Baix Ter” 
(expedient 2019/3167), dins la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials, any 2019. 
 
El Sr. Vicenç Rovira Riera, en data 9 de setembre de 2019, ha presentat un escrit en 
què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts 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, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada pel Sr. Vicenç Rovira i Riera de 
la subvenció de 337,32 euros atorgada per la Junta de Govern de data 6 d’agost de 
2019 per a l’edició del llibre “Un Passeig pel Baix Ter” (expedient 2019/3167). 
 
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920190007478 de data 19/06/2019 
per import de 337,32 euros a nom de Vicenç Rovira Riera. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Vicenç Rovira Riera. 
 
 
5. JG1001/000029/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per al 
finançament del Programa.cat 2019 (exp. 2019/3293) 

 
L’any 2009 es va aprovar el Decret 48/2009, de 24 de març, que crea i regula el 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Aquesta 
normativa estableix diferents tipologies d’equipaments municipals i estipula diferents 
tipus de suport econòmic en funció de la tipologia.  
 
Actualment, els equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i 
musicals (E1) reben suport econòmic per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Programa.cat. Es tracta d’un ajut en espècie 
als ajuntaments i destinada a la contractació d’espectacles. 
 
El Departament de Cultura està impulsant la unificació i coordinació d’esforços de les 
diputacions de Catalunya amb les del propi Departament per crear una Mancomunitat 
cultural, amb la finalitat d’unificar i coordinar criteris i polítiques d’actuació, coordinar-
se a nivell tècnic i sumar els diferents recursos econòmics de les administracions per 
ser més eficaços i aconseguir millors resultats a nivell cultural. 
 
La Diputació de Girona desitja també unir-se a aquesta iniciativa per tal de: 
 

-Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en criteris de qualitat. 

-Optimitzar l’ús d’equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
-Facilitar la major circulació de les produccions artístiques en millors condicions 
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pels municipis. 
 

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 cooperació econòmica amb els ens locals. L’objectiu d’aquesta línia és 
donar suport als ens locals que desenvolupen activitats culturals a les comarques de 
Girona o que plantegen iniciatives culturals estratègiques per al territori i que no 
queden incloses al Fons de Cooperació Cultural. En el marc d’aquest conveni, el 
Programa.cat és un ajut en espècie destinat als ajuntaments de les comarques 
gironines i destinada a la contractació d'espectacles. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (exp. 2019/3293), 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 conveni, 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. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per al suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis, el text del qual es transcriu com 
segueix: 
 
“CONVENI ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL SUPORT A 
LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA ALS MUNICIPIS  
 
PARTS QUE HI INTERVENEN 
 
D’una banda, l'Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, 
amb NIF 1700000A, i en nom i representació d'aquesta en virtut de les facultats 
conferides per acord de Junta de Govern del dia 8 d’octubre de 2019. 
  
I de l’altra, el Sr. Francesc Vilaró i Casalinas, president del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), amb NIF 
Q0801883J, entitat adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en 
virtut de les atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-
se i es comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant el 
present conveni. 
 

EXPOSEN 
 
I.- El Decret 48/2009, de 24 de març, crea el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya, que actualment es troba regulat pel vigent Decret 9/2017, de 
31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 
Aquesta normativa estableix diferents tipologies dels esmentats equipaments 
municipals i estipula diferents tipus de suport econòmic en funció de la tipologia. 
També crea els òrgans del Sistema: la Comissió Institucional, la Taula Tècnica, els 
grups de treball i el Fòrum. En aquests òrgans hi ha representants de cada diputació 
de Catalunya i també representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. La composició dels diferents grups 
de treball està oberta a qui hi vulgui participar. 
 
Aquest conveni només afecta a dues de les diferents tipologies que preveu el Decret 
esmentat en el seu article 7, en concret a aquelles que es troben en municipis amb 
menor nombre d'habitants i amb menors recursos: 
- equipaments escènics i musicals bàsics (E2) 
- i altres espais escènics i musicals (E1) 
 
Aquestes dues tipologies d'equipaments reben suport econòmic actualment per part 
del Departament de Cultura a través del Programa.cat, que consisteix en una 
subvenció en espècie atorgada als ajuntaments de Catalunya mitjançant una 
convocatòria de lliure concurrència i que va destinada a pagar directament a les 
companyies un percentatge del seu catxet. Es tracta d'un ajut en espècie als 
ajuntaments i destinada a la contractació d'espectacles.  
 
S'elabora una llista de propostes d’espectacles d’arts en viu que poden contractar els 
ajuntaments. La llista està validada per les dues administracions amb el suport d’una 
comissió assessora.  
L'annex d'aquest conveni en fa una referència més concreta a aquesta modalitat de 
suport.  
 
II. Des de l’any 2014 es van començar a unir esforços i recursos entre la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per donar 
suport a la programació estable de caire professional dels municipis en arts 
escèniques i música i l’any 2017 s’hi va afegir la Diputació de Girona.   
 
III.- La Diputació de Girona s’ha unit a aquesta iniciativa per tal de: 

- Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en  criteris de qualitat. 

- Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
- Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors 

condicions pels municipis. 
 
IV.- El 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre CLT/14/2019, 
de 31 de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, l'òrgan 
permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques 
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culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna 
d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts 
interessos. 
 
V.- En compliment del que disposa l’article 7.3 k del Decret 7/2012, de 10 de gener, 
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquest conveni en sessió de 27 de juny 
de 2019.  
 
VI.- Que el conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona d’1 d’octubre de 2019. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, pel qual: 
 

ACORDEN 
 
PRIMER.- Objecte del conveni 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació 
escènica municipal, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona han unit a partir de l’any 2017 les seves vies de suport 
destinades a aquesta finalitat. Pel que fa als ajuts per a la contractació d’espectacles, 
la Diputació de Girona va participar l’any 2018 en el Programa.cat i ho vol seguir fent 
també l’any 2019. El Departament de Cultura (a través de l’OSIC) en farà la 
convocatòria, d’acord amb les pautes que figuren a l’annex d’aquest conveni, i la 
Diputació de Girona hi donarà suport en relació amb els municipis de la seva 
demarcació territorial. 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació avançarà a l’OSIC 
crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la 
programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut gestionada administrativament 
des de l’OSIC que comptarà amb les aportacions econòmiques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.  
Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 
 
SEGON. Participació de les dues parts 
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciada l’aportació del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Obligacions de les parts 
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que: 

1. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest 
conveni hi haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Girona. 
Per a fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una 
Comissió Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte 
cinquè. A la Comissió Tècnica hi haurà també un representant de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural. En els dos casos, la composició és paritària. 

2. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el 
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Departament de Cultura vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita 
entitat. 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes 
sobre estats de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives 
necessàries dels imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a 
qualsevol de les dues administracions. 

3. Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors municipals 
derivats de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i utilitzar les 
dades de la seva demarcació respectant la llei de protecció de dades. 

 
QUART.- Aportacions econòmiques de les parts 
Per a l’any 2019, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, aportaran el crèdit 
següent amb càrrec als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total 
de l’activitat per a l’any 2019 (gener – desembre): 
- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

176.000 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411.  
- Diputació de Girona: 90.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

500/3330/45390.  
Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Girona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació. 
 
CINQUÈ.- Comissió Institucional i Comissió Tècnica 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una 
Comissió Institucional i una Comissió Tècnica. 
 
A.- Comissió Institucional 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 

- El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuarà com a 
president. 

- El/la diputat/ada delegat/ada de Cultura de la Diputació de Girona, que actuarà 
com a vice-president/a. 

- El/la director/a general de Cooperació Cultural. 

- El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, o persona 
en qui delegui. 

Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió 
de la Direcció General de Cooperació Cultural. 
La seva funció és establir les directrius bàsiques. 
 
B.- Comissió Tècnica 
Es reunirà com a mínim un cop l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
Composició: 

- El/la subdirector/a general de Promoció Cultural, que actuarà de president. 

- El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció general de 
Promoció Cultural. 

- El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
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- El/l’administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 

- Un/a tècnic/a de la Direcció General de Cooperació Cultural. 

- Un/a tècnic/a del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió 
de la Direcció General de Cooperació Cultural o un/a tècnic/a en qui delegui de la 
seva unitat. 
Funcions: 
a)Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b)Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c)Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d)Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
e)Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
f)Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les prestacions  

necessàries per a una gestió adequada. 
g)Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui necessari  

per garantir els bons resultats en els acords establerts. 
 
SISÈ.- Vigència 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 
31 de desembre de 2019, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins al 
31 de març de 2020. El present conveni es podrà prorrogar de manera expressa per 
un any mitjançant la signatura d’una addenda. 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera 
expressa a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data 
d’expiració del conveni. 
 
SETÈ.- Forma de pagament dels ajuts a la contractació d’espectacles 
Per a l’any 2019 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Girona efectuarà 
el pagament dels 90.000 euros, mitjançant bestreta, que aporta a l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió 
PROGRAMA.CAT del Departament de Cultura.  
L'OSIC justificarà l'aplicació de la citada quantia al Programa.Cat davant la Diputació 
de Girona d'acord amb el que estipula el pacte següent, sense perjudici que aquesta 
pugui demanar en qualsevol moment la informació o aclariments que consideri 
necessaris a l'OSIC. 
La Diputació de Girona s'incorpora al Programa.Cat a partir de l'1 de gener de 2019. 
Per tant, les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural poden fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2019 fins a la 
data de presentació de la justificació. 
 
VUITÈ.- Justificació dels ajuts a la contractació d’espectacles 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà la liquidació definitiva dels 
pagaments realitzats abans del 31 de març de 2020, mitjançant la petició signada pel 
seu/va administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels 
pagaments efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la 
factura pagada, creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a 
la Diputació de Girona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari.  La liquidació 
final tindrà en consideració tots els espectacles que s’hagin realitzat fins al 31 de 
desembre de  2019 (inclòs) i sol·licitats fins l’últim període de sol·licitud de 
subvencions. 
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Abans del 31 de març de 2020, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a 
la Diputació de Girona una memòria detallada justificativa global del compliment de la 
destinació dels fons transferits per la Diputació de Girona esmentats al pacte quart i a 
l’annex.  
La memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons es 
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Girona i l’OSIC consensuaran 
prèviament. 
 
NOVÈ.- Reintegrament 
Un cop presentada la liquidació final, la Diputació de Girona podrà exigir, si escau, el 
reintegrament dels romanents existents respecte dels fons transferits per la Diputació 
de Girona.  
 
DESÈ.- Comunicació 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de 
les marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es 
decideixi fer visible l’objecte del present conveni. 
 
ONZÈ.- Causes de resolució 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts 
podran optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i 
concretament: 

Per mutu acord de les parts. 
Per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts. 

 
DOTZÈ.- Resolució de conflictes 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
de caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si 
aquesta via amistosa no és possible, per la jurisdicció de l’òrgan competent de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, a la data de última de les 
signatures electròniques. 
 
 
ANNEX AL CONVENI ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA ALS 
MUNICIPIS 
 
Suport a les programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels 
municipis a través del pagament a les companyies 
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per donar suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis, s’ha acordat una modalitat 
d’ajut als teatres i auditoris que és un suport genèric a la programació estable, que els 
permetrà contractar a preus directament subvencionats a través d’un catàleg obert i 
validat. 
 
Objectiu: 
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Ajudar a incrementar l’activitat, qualitat i la diversificació de les programacions 
estables d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat 
pública així com dels de titularitat privada amb els quals l’ens local o l’ens públic 
mantingui un acord de col·laboració. 
 
Beneficiaris: 
Els ens que estiguin integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals 
de Catalunya (SPEEM). També se’n poden beneficiar els municipis de menys o igual 
a 5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 
Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions 
estables municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del 
municipi. 
S’exclouen d’aquest sistema de suport: 

- Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i 
musicals locals multifuncionals (E3) del Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya, d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de 
gener. 

- Els ens locals amb equipaments escènics i musicals nacionals.  
 
Sistema de suport: 
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i 
formacions musicals que s’acullin al Programa.cat i es pagarà directament un import 
que es determinarà segons la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat. 
 
Requisits dels ens locals: 

 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 
Cultura i sol·licitar-hi les activitats (espectacles i concerts) en els terminis 
establerts. 

 Fer la sol·licitud de la subvenció en espècie a EACAT. 

 Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals 
bàsics (E2) o com a altres espais escènics i musicals (E1), tenir inclosos al 
Sistema els equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les activitats. 
Aquest requisit no serà necessari en el cas de municipis de menys o igual a 
5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 

 Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres 
dades a la plataforma PICEM. 

 En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per 
l’ens local i en conveni amb alguna entitat del municipi, es podrà requerir el 
conveni o document de compromís amb l’entitat, on consti l’objecte del suport i 
el finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

 
Requisits de companyies/ formacions/ intèrprets: 

 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 
Cultura. 

 Ser professionals.  

 En el cas de professionals de l’àmbit de les músiques clàssiques o modernes i 
populars, caldrà complir aquests requisits afegits: 

o poder demostrar que han realitzat un mínim de tres 
actuacions/concerts en programacions professionals des de l’1 
d’octubre de 2017. 

o no ser bandes exclusivament de covers que fan versions o que es 
poden considerar bandes tribut. 
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Requisits de les propostes: 
Les propostes subvencionables són aquelles que conformen la llista de propostes 
inclosa en la convocatòria corresponent de l’aplicació de Programa.cat del 
Departament de Cultura. Per formar part d’aquesta llista, cal que les propostes 
compleixin els següents requisits: 

 Haver estat presentades a l’aplicació de Programa.cat en la convocatòria 
corresponent i aconseguir l’estat “Ajut a la programació estable”. 

 Haver estat estrenades a Catalunya i programades com a mínim 1 vegada en 
els darrers 3 anys a Catalunya en el marc d’una programació professional. 

 En cas de no haver estat estrenades a Catalunya, acreditar un compromís 
explícit de programació en un equipament català que disposi d’una 
programació professional. 

 No es validaran els treballs acadèmics de centres docents d’arts escèniques i 
música. 

 No es validaran les activitats d’animació i les instal·lacions. 

 En l’àmbit de música, les propostes que presentin els grups de versions 
hauran de ser de creació i en format concert. 

 En el cas de propostes per a un públic familiar o de l’àmbit del circ: 
o només es permetrà la presentació a Programa.cat d’un màxim de cinc 

propostes per companyia. 
o no es validaran les propostes destinades exclusivament a l’àmbit 

escolar. 
o no es validaran els projectes/tallers que principalment incloguin 

participació social i on el nucli de la proposta sigui bàsicament educatiu 
i pedagògic. 

 
Activitats subvencionables: 

 Són objecte de suport les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i 
concerts professionals inclosos en la programació estable d’iniciativa 
municipal, pels quals es faci pagar un preu d’entrada, i les propostes 
artístiques que s’hagin concebut per a fer-se al carrer, que podran ser 
gratuïtes. La professionalitat de les propostes serà valorada mitjançant una 
comissió assessora. 

 Se subvencionaran les activitats no organitzades directament per l’ens local 
que es considerin part de la programació municipal, sempre que estiguin 
avalades per un conveni de col·laboració o resolució de subvenció on consti el 
suport i/o finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

 
Activitats no subvencionables: 

 No se subvencionaran els espectacles que la comissió assessora consideri no 
professionals. 

 No se subvencionaran les funcions que formin part del programa de la Festa 
Major (exceptuant les propostes artístiques que s’hagin concebut per a fer-se 
al carrer, que sí que podran rebre suport). 

 No se subvencionaran les actuacions d’espectacles que siguin d’entrada 
gratuïta, amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per 
fer-se al carrer. 

 No se subvencionaran activitats que ja hagin rebut un ajut per a la mateixa 
finalitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i/o de la 
Diputació de Girona. 
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 No se subvencionaran activitats que formin part d’altres circuits o xarxes 
existents. 

 No se subvencionaran les creacions locals que només s’exhibeixen al mateix 
municipi en què s’han creat. 

 No se subvencionaran les funcions destinades a públic escolar. 

 No se subvencionaran els concerts concebuts o destinats al ball del públic 
assistent (orquestres de ball, discjòqueis, ballades de sardanes, entre 
d’altres). 

 No se subvencionaran les segones i posteriors funcions en un mateix municipi 
si la companyia/formació no ha establert la corresponent rebaixa del caixet 
(reducció com a mínim del 25 % per a dies consecutius i del 50 % per a 
funcions en el mateix dia). El percentatge de suport es calcularà a partir del 
cost de la primera funció. 

 
Import subvencionable: 

 El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer 
cas l’import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i 
que la taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no per a 
la companyia. Les despeses en concepte de dietes o transports es 
consideraran incloses, a tots els efectes, dins d’aquest concepte. 

 Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge 
gestionat per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. 

 La subvenció podrà ser percentual, i sempre segons les disponibilitats 
pressupostàries amb aplicació lineal del barem a tota la programació 
professional que sigui sol·licitada dins els terminis i que compleixi els requisits 
o criteris establerts.  

 En cap cas se subvencionarà un tram econòmic que superi els 8.000 € + IVA 

 El suport global del conjunt d’administracions no superarà, en cap cas, el 55% 
de l’import subvencionable de cada activitat contractada. 

 Per al primer trimestre de 2019 s’estableix un suport genèric (especificat en 
les taules de suport econòmic), que s’actualitzarà trimestralment.  

 Quan la Generalitat i la Diputació ho considerin convenient i atenent a la 
disponibilitat pressupostària, es podrà establir un suport addicional a les 
propostes d’especial interès per itinerar pels municipis, que seran valorades 
per la comissió assessora conforme a criteris de qualitat, interès cultural i 
adequació econòmica, així com discriminació positiva segons àmbit o 
subàmbit artístic (en especial els que disposin de plans integrals específics). 

 
Procediment: 

 Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a 
l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de Cultura, informant-hi 
sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet màxim ofertat, i la disponibilitat, 
entre d’altres, i presentant-hi la documentació que se’ls requereixi. Aquesta 
aplicació informàtica és l’eina d’informació principal pels programadors i els 
professionals. 

 Els ens locals i les companyies/formacions/intèrprets podran consultar tant al 
web del Departament de Cultura com a la plataforma de Programa.cat. les 
taules de suport, les quals seran revisades trimestralment. 

 Els ens locals o ens públics vinculats o dependents tindran uns períodes de 
contractació en els quals hauran d’informar a l’aplicació informàtica de 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

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

Programa.cat sobre el dia, l’hora, el lloc i l’import de les funcions de la llista 
d’activitats que contractin. 

 Les companyies i formacions musicals hauran de validar les activitats que 
contractin els ens locals mitjançant Programa.cat en els terminis que es 
fixaran trimestralment. 

 Un cop els tècnics de la Generalitat i de la Diputació de Girona hagin revisat 
les peticions i donat conformitat a les activitats, a l’apartat “Activitats Culturals” 
de Programa.cat s’hi podrà consultar el suport econòmic assignat a cada 
activitat. 

 Un cop l’activitat s’hagi realitzat, les companyies, grups i formacions que 
consultin aquests imports ja podran facturar a l’ajuntament o ens vinculat o 
dependent. També podran presentar la factura a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (en endavant OSIC) del Departament de Cultura en el 
moment que l’Oficina els enviï el contracte menor corresponent, i sempre que 
l’activitat ja hagi tingut lloc. 

 Els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents hauran de presentar (via 
l’Extranet de les Administracions Catalanes, EACAT) la corresponent 
sol·licitud de subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, 
per a la contractació, a través de Progama.cat, d’activitats anuals. 

 En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució 
mixta pels quals s’ha demanat suport, caldrà que l’ajuntament trameti, dins els 
30 dies següents a l’actuació, un document on s’acrediti l’import total de 
l’activitat (caixet +taquilla) al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Comissió assessora: 
Està formada per programadors municipals i tècnics del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i de les diputacions. 
 
Es regirà amb criteris de rigor, transparència, neutralitat i objectivitat, haurà d’estar 
exempta d’interessos de part i haurà de subscriure un codi que regirà els seus drets i 
deures. 
 
A les reunions de la comissió assessora s’informarà de les propostes artístiques que 
siguin novetat a la llista de propostes d’espectacles en viu i se’n valorarà la idoneïtat i 
professionalitat, en cas de dubte. 
 
Les funcions de la comissió seran: 

Valorar la professionalitat de les propostes que es presenten a la llista 
d’espectacles en viu, així com els seus costos en relació als formats. 

Aportar coneixement sobre els formats i continguts que s’estan programant i que 
la llista de propostes d’espectacles en viu hauria de prioritzar. 

Fer propostes de millora de la llista d’espectacles en viu, detectar buits en certs 
àmbits artístics i buscar estratègies per ajudar a fer el catàleg més útil pels 
programadors municipals. 

Coordinar la mobilitat i el seguiment d’esdeveniments artístics i la participació en 
xarxes per poder tenir un coneixement més ampli i exhaustiu de les propostes 
i els actors que intervenen. 

Informar sobre projectes de producció que poden tenir interès per a les 
programacions municipals. 

Determinar l’especial interès de les propostes. 
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Valorar els espectacles / concerts en base a: 
oActualitat (propostes estrenades recentment i que no hagin girat o hagin 

iniciat gira els darrers 6 mesos) 
oInterès cultural de la proposta 
oQualitat artística 
oRelació equitativa format/caixet 
oVarietat de format i especialitat pel que fa a les temàtiques i als 

subgèneres 
oPropostes que siguin adequades per generar públic a les arts escèniques 

i musicals 

Traslladar a la Comissió Tècnica del Conveni entre el Departament de Cultura i 
la Diputació de Girona recomanacions o propostes que facin referència a les 
funcions pròpies d’aquesta darrera Comissió. 

 
La comissió es podrà convocar periòdicament, abans d’obrir el període de sol·licitud 
d’activitats dels ens locals establerts al següent calendari. 
 
Calendari: 

 La convocatòria de Programa.cat funciona per anys naturals. 

 L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. La 
proposta actual és pel primer trimestre de 2019. De cara als següents 
trimestres es revisaran els aspectes que les comissions tècniques dels 
convenis estimin oportuns. 

 El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies, 
distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat 
2019 s’obre de l’1 d’octubre de 2018 al 29 de setembre de 2019 (ambdós 

inclosos). 

 S’estableixen els següents períodes de sol·licitud d’activitats dels ens locals o 
ens públics vinculats o dependents per a les activitats del 2019: 
 

oDel 12 al 25 de novembre de 2018: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019. 

oDe l’11 al 24 de febrer de 2019: per a sol·licituds d’activitats que es portin 
a terme de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2019. 
 

oDel 13 al 26 de de maig de 2019: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2019. 
 

oDel 9 al 22 de setembre de 2019: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2019 . 
 

Els ajuntaments o ens locals o dependents han de presentar les seves 
sol·licituds mitjançant EACAT per a la contractació d'espectacles professionals 
inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l’any 2019. La 
sol·licitud de la subvenció en espècie s'ha de presentar sempre abans de la 
realització del primer espectacle programat. Únicament si l’activitat ha tingut 
lloc abans de la publicació de la subvenció, es pot tramitar la sol·licitud a 
posteriori de la seva realització. 

Un cop realitzada l’activitat, el període de pagament a les 
companyies/formacions/intèrprets serà d’un màxim de 30 dies a partir de la 
data d’entrada de la factura a la bústia de correu de l’OSIC. 

Taules de suport econòmic del primer trimestre de 2019: 
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En l’àmbit de la demarcació de Girona, se sumaran tant els barems de suport 
especificats en la Taula 1 com els indicats en la Taula 2. 
Els percentatges de suport de les activitats poden variar de manera proporcional 
trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de les 
disponibilitats pressupostàries.  
 
Taula 1. Concreció del suport del Departament de Cultura pel primer trimestre 
de  2019 per a tot Catalunya (orientativa fins a l’aprovació definitiva del 
pressupost  2019 de la Generalitat de Catalunya) 
 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 

Circ Dansa Música Teatre 

Municipis de menys o igual a 
5.000 habitants sense 
equipaments escènics o musicals 
(no integrables a l’SPEEM) 

40% 40% 28% 25% 

E1 30% 30% 23% 20% 

E2 25% 25% 18% 15% 

 
Suports addicionals: 

    

Espectacles i concerts per a públic familiar: 5% 

Músiques clàssiques: 3 % 

Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la Generalitat de Catalunya 

durant els 4 anys naturals anteriors al de la concessió de la subvenció o que siguin 

produccions que reben, durant l’any de concessió de la subvenció, un ajut de la Generalitat 

mitjançant conveni: 2,5% 

Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès per itinerar pels 

municipis: 10 %, d’acord amb la classificació que estableix el catàleg d’espectacles 

Programa.cat (que no és acumulable al suport addicional del 2,5% del paràgraf anterior). 

 
Taula 2. Concreció del suport de la Diputació de Girona pel primer trimestre de 
2019 per als municipis de la província de Girona 
 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 

Circ Dansa Música Teatre 

Municipis de menys o igual a 
5.000 habitants sense 
equipaments escènics o musicals 
(no integrables a l’SPEEM) 

12% 12% 10% 10% 
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E1 12% 12% 10% 10% 

E2 12% 12% 10% 10% 

Suports addicionals: 

Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès 
per itinerar pels municipis: 10 %, d’acord amb la classificació que estableix el 
catàleg d’espectacles Programa.cat”. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de NORANTA MIL EUROS, 
(90.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3330/45390 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni 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. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
 
6. JG1001/000031/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptació formal de la 
renúnciapresentada per la Colla de Diables Gàrgoles de Foc, de Banyoles, 
a la subvenció nominativa de 3.000,00 eur per al finançament del XXIè 
aniversari de l'entitat i 20 hores de Cultura popular (exp. 2019/5229) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de juny de 2019, va 
aprovar una subvenció a l'entitat Gàrgoles de Foc, de Banyoles, per al finançament 
del XXIè aniversari de l'entitat i 20 hores de Cultura popular (exp. 2019/5229), amb el 
detall següent: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/5229 Gàrgoles de 
Foc_Banyoles 

G17629197 Activitats de 
l’any 
2019_XXIè 
Anirversari i 20 
h cultura 
popular 

Des de l’1 de 
gener fins al 
31 d’agost de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

11.950,00 € 11.950,00 € 3.000,00 € 25,10 %  11.950,00 € 

 
En data 12 de setembre de 2019, la Colla de Diables Gàrgoles de Foc, amb NIF 
G17629197 ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 
3.000,00 €  concedida per la Junta de Govern del 18 de juny de 2019, descrita 
prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta 
del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació, per unanimitat, acorda: 
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PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Colla de Diables 
Gàrgoles de Foc, de Banyoles,  amb NIF G17629197, a la subvenció de 3.000,00€ 
concedida per la Junta de Govern del 18 de juny de 2019,  per al finançament del 
XXIè aniversari de l'entitat i 20 hores de Cultura popular (exp. 2019/5229) i procedir a 
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar el saldo de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), corresponent a la 
subvenció atorgada a l’entitat Colla de Diables Gàrgoles de Foc, i retornar-lo a 
l’aplicació d’origen. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Colla de Diables Gàrgoles de Foc. 
 
 
7. JG1001/000032/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Biblioteques (019): Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de 
Catell - Platja d'Aro a la subvenció per al projecte bàsic i execució pla 
d'obres de la biblioteca pública, any 2018 (exp. 2018/7385) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 13 de novembre de 2018, va 
aprovar la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva 
del Pla de Biblioteques 2018, en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a 
l’Ajuntament de Castell-Plata d’Aro, per a la redacció del projecte bàsic i executiu de 
la biblioteca municipal,  (exp. 2018/7685). 
 
En data 19 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, ha presentat una 
comunicació expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern 
del 13 de novembre de 2018, descrita prèviament. 
 
Atès allò que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 del Servei de Biblioteques, la Junta de Govern, a 
proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Castell-
Platja d’Aro, amb NIF P1705300j, a la subvenció de 96.132,36 € concedida per la 
Junta de Govern de 13 de novembre de 2018, en l’acord de resolució de la 
convocatòria pública en règim de concurrència competitiva del Pla de Biblioteques, 
(exp. 2018/7385), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient. 
 
SEGON. Sol·licitar als Serveis d’Intervenció que no s’incorpori el romanent del 
document AD núm.: 22018004426, de data 21 de novembre de 2018 i d’import. 
NORANTA-SIS MIL CENT TRENTA-DOS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (96.132,36 
€), a nom de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 
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8. JG1001/000011/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final subvenció 
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí (exp. 2018/6040) 

 
Per Resolució del president de la Diputació de Girona de data 23 de juliol de 2019, es 
va iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Sant 
Julià del Llor i Bonmatí per al projecte d’adequació i ampliació de la xarxa de pluvials 
(fase 1), expedient 2018/6040, per no haver justificat la totalitat de l’import de la 
subvenció dins dels terminis establerts, amb el següent detall:  

 

Cost total de 
l'objecte 

subvencionat 

Subvenció Percentatge 
de 

finançament 
 

Import a 
justificar 

 

Import justifica Subvenció 
reconeguda 

Import 
subvenció a 

revocar 

211.688,42 € 
 

50.000,00 € 23,60% 211.688,42 € 167.128,98 € 39.442,44 € 10.557,56 € 

 
En data 24 de juliol de 2019 es va notificar a l’Ajuntament l’inici de l’expedient de 
revocació, amb un termini de 15 dies perquè presentés al·legacions. Transcorregut 
aquest termini, no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa, i el que s’estableix als articles 22 i 30 de l’ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que 
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior”. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Revocar l’import de 10.557,56 € € de la subvenció concedida a l’Ajuntament 
de Sant Julià del Llor i Bonmatí per al projecte d’adequació i ampliació de la xarxa de 
pluvials (fase 1), expedient 2018/6040, per no haver justificat la totalitat de l’import de 
les despeses de l’actuació dins del termini establert. 
 
SEGON. Anul.lar el saldo de la disposició de la despesa AD núm. d’operació 
220180017713 d’import 10.557,56 €. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament. 
 
 
9. JG1001/000012/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final subvenció 
Ajuntament de Cistella (exp. 2018/2196) 
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Per Resolució del president de la Diputació de Girona de data 23 de juliol de 2019, es 
va iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Cistella per a les obres de reconstrucció d'edificis i mobiliari municipal després del 
tornado del dia 7 de gener de 2018 (expedient 2018/2196) per no haver justificat la 
totalitat de l’import de la subvenció dins dels terminis establerts, amb el següent 
detall:  

 

Cost total de 
l'objecte 

subvencionat 

Subvenció Percentatge 
de 

finançament 
 

Import a 
justificar 

 

Import justifica Subvenció 
reconeguda 

Import 
subvenció a 

revocar 

 
137.014,24 € 

 
71.421,00 € 

 

 
52,13% 

 
137.014,24 € 

 
135.663,96 € 

 
70.720,72 € 

 
700,28 € 

 
 
En data 24 de juliol de 2019 es va notificar a l’Ajuntament l’inici de l’expedient de 
revocació, amb un termini de 15 dies perquè presentés al·legacions. Transcorregut 
aquest termini, no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa, i el que s’estableix als articles 22 i 30 de l’ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, 
que estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior”. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Revocar l’import de 700,28 € de la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Cistella per a les obres de reconstrucció d'edificis i mobiliari municipal després del 
tornado del dia 7 de gener de 2018  per no haver justificat la totalitat de l’import de les 
despeses de l’actuació dins del termini establert. 
 
SEGON. Anul.lar el saldo de la disposició de la despesa AD núm. d’operació 
220180005584 d’import 700,28 €. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament. 
 
 
10. JG1001/000013/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final subvenció 
Ajuntament de Figueres del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017 (exp. 2017/1363) 
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Per Resolució del president de la Diputació de Girona de data 23 de juliol de 2019, es 
va iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Figueres per a les obres de l’aparcament dissuasiu a la ctra. de Llançà (172.378,33 €) 
i per a les obres d’adequació accessibilitat i millora de pavimentació en l'entorn de la 
Pl. de l'Estació-C/Migdia (339.617,67 €), per no haver justificat la totalitat de l’import 
de la subvenció dins dels terminis establerts, amb el següent detall:  
 
Concepte Import 

subvenció € 
Import 

justificat € 
Subvenció 

reconeguda € 
Import 

subvenció 
a revocar € 

Projecte aparcament 
dissuasiu a la ctra. De 
Llançà 

172.378,33 166.980,00 166.980,00 5.398,33 

Projecte adequació 
accessibilitat i millora 
de pavimentació en 
l'entorn de la Pl. de 
l'Estació-C/Migdia 

339.617,67 230.610,61 230.610,61 109.007,06 

Total 511.996,00 397.590,61 397.590,61 114.405,39 

 
En data 24 de juliol de 2019 es va notificar a l’Ajuntament l’inici de l’expedient de 
revocació, amb un termini de 15 dies perquè presentés al·legacions. Transcorregut 
aquest termini, no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
en relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa, i el que s’estableix als articles 22 i 30 de l’ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, 
que estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior”. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Revocar l’import de 114.405,39 € de la subvenció concedida dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2017, a l’Ajuntament de Figueres per a les 
obres de l’aparcament dissuasiu a la ctra. de Llançà i per a les obres d’adequació 
accessibilitat i millora de pavimentació en l'entorn de la Pl. de l'Estació-C/Migdia per 
no haver justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació dins del termini 
establert. 
 
SEGON. Cancel·lar el saldo de la disposició de la despesa D núm. d’operació 
220170011378 d’import 114.405,39 €. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Figueres. 
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11. JG1001/000014/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Serveis 

Jurídics (006): Assabentat de la fermesa sentència núm. 179/19. Recurs 
abreujat núm. 136/2019. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona. 
Xarxa Viària de la Diputació de Girona (exp. 2019/5233) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de 19 de setembre  de 2019, que diu: 
 
“En data tres de setembre de 2019 se'ns ha notificat diligència d’ordenació de 31 de 
juliol del mateix any, que declara la fermesa de la sentència núm. 179/19 de 23 de 
juliol de 2019, dictada pel  Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, que va 
estimar el recurs abreujat núm. 136/2019, interposat per la representació de Albert 
Gironès Rodríguez contra l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 29 de 
gener de 2019, que va desestimar la seva reclamació de responsabilitat patrimonial 
derivada de l’accident de transit que va patir, quan feia tasques de control de prova 
esportiva,  com a Mosso d’esquadra, a la carretera  GI-532 de la Xarxa Viària de la 
Diputació, al  terme municipal de Les Serres. 
 
La sentència del Jutjat condemna a la Diputació de Girona al pagament de la quantitat 
de 4.193,01 euros, més interessos legals des de la data de la reclamació 
administrativa, i al pagament de les corresponents costes processals, tot limitant-les a 
la quantitat de 200 euros. 
 
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 president de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local es dona per ASSABENTADA 
de la fermesa sentència núm. 179/19. Recurs abreujat núm. 136/2019. Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona. Xarxa Viària de la Diputació de Girona 
(exp. Firmadoc núm. 2019/5233). 
 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
12. JG1001/000029/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palma 
(Palma de Mallorca) per al subministrament de documentació per a 
l'exercici del control intern a les entitats locals (exp. 2019/7295) ) 

 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 24 

resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000 
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 
%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les 
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla 
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten 
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis 
de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
de Palma, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Palma. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ 
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Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Palma (Palma de Mallorca) per al subministrament de documentació 
per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
 
ANTECEDENTS 
 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en 
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a 
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques 
derivades de la funció interventora i del control financer. 
 
Que l’Ajuntament de Palma ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per 
poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant els 
models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals. 
 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb l’Ajuntament de Palma per detallar els compromisos de la Diputació de Girona i 
garantir el bon ús de la documentació transferida. 
 
S’INFORMA 
 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de 
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15 
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les 
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat 
compte al Ple de 7 d’agost de 2018. 
 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Palma 
(Palma de Mallorca) per al subministrament de documentació per a l’exercici del 
control intern a les entitats locals.” 
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D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d’Assistència als Municipis, per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Palma i, del següent tenor literal:  
 

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament de Palma (Palma de Mallorca) per al subministrament de 
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
 

Parts que intervenen: 
 

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu 
president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern 
de data [data de la Junta de Govern]. 
 
I, per l’altra, l’Ajuntament de Palma, amb NIF P0704000I, representat per [càrrec], 
[nom i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms]. 
 

Exposen: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, 
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un 
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control 
intern a les entitats locals de Girona. 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als 
municipis de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
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públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
de Palma, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat 
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es 
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració 
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte 
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a 
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni i, a tal efecte, 
 

Acorden: 
 
Primer.- Objecte 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat 
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Segon.- Durada 
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés 
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui 
procedent: 
a)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern, 

així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles 
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI). 

b)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als 
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de 
la funció interventora en règim de requisits bàsics. 
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Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 

c)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer, 
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit. 
 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Palma 
Els compromisos de l’Ajuntament de Palma són els següents: 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al 

desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no 
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial. 

b)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de 
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor 
i es reservi a la finalitat autoritzada. 

c)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que 
inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè.- Comunicacions 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han 
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada. 
 
Sisè.- Responsables 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la 
Intervenció General de la Diputació. 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de Palma la 
Intervenció de l’Ajuntament de Palma. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules. 
 
Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de 
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cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palma al butlletí oficial de la comunitat 
autònoma o de la província corresponent. 

  
Novè.- Naturalesa jurídica 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les 
parts. 
 
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el 
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms],Palma, Per l’Ajuntament 
de Palma, [càrrec], [nom i cognoms]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Palma i al Servei 
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
13. JG1001/000030/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Secretaria General (005): Ratificació dels decret números 2019/2511, 
2019/2416, 2019/2430, 2019/2431, 2019/2471, 2019/2469, 2019/2470 i 
2019/2468 (exp. 2019/7407) 

 
Se sotmeten a ratificació de la Junta de Govern els decrets de Presidència següents: 
 
Decret 2019/2511: 
 
“Vist l’acord de la Junta de Govern de 17 de setembre de 2019 que aprova la 
concessió de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials de l’any 2019 (Exp. 2019/3690).  
Atès que s’ha produït un error material en el punt Primer on es concedeixen les 
subvencions als beneficiaris en qüestió, en l’apartat de l’Ajuntament de Puigcerdà, 
atès que els imports de la subvenció i els imports a justificar de l’Habitatge 1 i de 
l’Habitatge 2 estan invertits, tal com consta a continuació:  

Expedient CIF 
Nom del 

beneficiari 
Concepte de 
la subvenció 

Import de la 
subvenció (en 

€) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar  
(en €) 

2019/5972 P175000D 
Ajuntament 

de Puigcerdà 

Adequació 
habitatge 
social per 
persones 
amb risc 

d’exclusió 

14.247,50  27.252,95 

Habitatge 1 11.132,00 42,45 4.726,00 

Habitatge 2 16.120,95 59,06 9.521,50 

Atès la documentació de l’expedient de referència i d’acord amb l’article 109.2 de la 
llei 39/2015, per el qual les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en 
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qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes.  
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de bases del règim local),  
RESOLC: 
Primer. Modificar el punt Primer de l’acord de la Junta de Govern de data 17 de 
setembre de 2019, de manera que, en l’apartat de l’Ajuntament de Puigcerdà, els 
imports de la subvenció i els imports a justificar de l’Habitatge 1 i de l’Habitatge 2 han 
d’estar invertits, sense que afecti l’import total concedit, tal com s’indica a continuació: 

Expedient CIF 
Nom del 

beneficiari 
Concepte de 
la subvenció 

Import de la 
subvenció (en 

€) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar  
(en €) 

2019/5972 P175000D 
Ajuntament 

de Puigcerdà 

Adequació 
habitatge 
social per 
persones 
amb risc 

d’exclusió 

14.247,50  27.252,95 

Habitatge 1 4.726,00 42,45 11.132,00 

Habitatge 2 9.521,50 59,06 16.120,95 

Segon. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern. 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l‘Ajuntament de Puigcerdà” 
 
Decret  2019/2416: 
 
“Canvi destí i pròrroga subvenció de l'Ajuntament de Sant Ferriol, dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/1184 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Sant Ferriol se li va concedir la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall i 
amb un termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2019: 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2018/1184 
 

inversions Adquisició gasolinera 
de Fares 

21.240,09 1.647,17 

  Redacció POUM 13.352,83 13.352,83 

  Arranjament de 
camins 

3.862,00 3.862,00 

  Total  18.862,00 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Ferriol de canvi de destí i de pròrroga per a 
justificació de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2018 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria; de 
conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la 
Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local),  
RESOLC 
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PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Ferriol el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per a obres 
d’inversió, expedient 2018/1184, pel concepte i l’import que es detallen.  

 
SEGON. Concedir a l'Ajuntament de Sant Ferriol una pròrroga per a la justificació de 
la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2018, despeses d’inversió, d’import total 18.862,00 € fins el 15 de novembre de 2019 
i 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 les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 2018 
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Ferriol. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
Decret 2430: 
 
“Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Vilamalla, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/1298 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Vilamalla se li va concedir la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall i amb un 
termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2019: 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2018/1298 
 

inversions Reforma local c/ 
Pirineus 2 
 

139.496,68  42.094,00  

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Vilamalla de canvi de destí per a justificació de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria; de 
conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la 
Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local),  
RESOLC 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Vilamalla el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per a obres 
d’inversió, expedient 2018/1298, pel concepte i l’import que es detallen.  

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Adquisició 
gasolinera de 
Fares 

Adquisició 
gasolinera de 
Fares 

21.240,09 1.647,17 1.647,17 

Redacció POUM   13.352,83 0,00 

Arranjament de 
camins 

Arranjament de 
camins 

17.214,83 3.862,00 17.214,83 

   18.862,00 18.862,00 
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SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament 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 2018 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 2019. 
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
Decret 2019/2431: 
 
“Canvi destí i pròrroga subvenció de l'Ajuntament de Vidreres, dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/1286 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Vidreres se li va concedir la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall i amb un 
termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2019: 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2018/1286 
 

inversions Adequació Horts Pere 
Pau 

110.000,00  70.000,00  

Vista la petició de l’Ajuntament de Vidreres de canvi de destí i de pròrroga per a 
justificació de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2018. 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria; de 
conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la 
Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local),  
RESOLC 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Vidreres el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per a obres 
d’inversió, expedient 2018/1286, pel concepte i l’import que es detallen.  

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

INV. Reforma 
local c/ Pirineus, 2 
 

 139.496,68  42.094,00   

 Reurbanització 
dels carrers Ribes, 
Lleida, Tarragona, 
Barcelona i Verge 
de Montserrat 
 

126.285,98  42.094,00 

   42.094,00 42.094,00 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 33 

SEGON. Concedir a l'Ajuntament de Vidreres una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2018, despeses d’inversió, d’import total 70.000,00 € fins el 15 de novembre de 2019 
i 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 les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 2018 
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vidreres. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
Decret 2019/2471: 
 
“Canvi destí i pròrroga subvenció de l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet, dins el Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/1190 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Sant Joan de Mollet se li va concedir la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall i 
amb un termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2019: 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2018/1190 
 

inversions Nova seu de 
l'Ajuntament a l'edifici 
de Can Geperes, 1a 
fase 

69.472,26  20.785,00  

Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet de canvi de destí i de pròrroga 
per a justificació de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2018 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria; de 
conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la 
Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local),  
RESOLC 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, 
per a obres d’inversió, expedient 2018/1190, pel concepte i l’import que es detallen.  

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Adequació Horts 
Pere Pau 
 

 110.000,00 70.000,00  

 Renovació 
enllumenat del 
sector de les 
Serres 
 

210.052,02  70.000,00 

 Total  70.000,00 70.000,00 
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SEGON. Concedir a l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet una pròrroga per a la 
justificació de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2018, despeses d’inversió, d’import total 29.785,00 € fins el 15 de 
novembre de 2019 i 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 les condicions establertes en la normativa 
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
Decret 2019/2469: 
 
“Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/1182 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols se li va concedir la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall i 
amb un termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2019: 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2018/1182 
 

inversions Actuacions al 
cementiri municipal 
 

189.655,87  139.339,00  

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de canvi de destí per a 
justificació de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2018. 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria; de 
conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la 
Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local),  
RESOLC 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, 
per a obres d’inversió, expedient 2018/1182, pel concepte i l’import que es detallen.  

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Nova seu de 
l'Ajuntament a 
l'edifici de Can 
Geperes, 1a fase 

Nova seu de 
l'Ajuntament a 
l'edifici de Can 
Geperes, 1a 
fase 

64.776,69 29.785,00 19.433,00 

 Nova seu de 
l'Ajuntament a 
l'edifici de Can 
Geperes, 2a 
fase 

66.128,69 0 
 

1.352,00 

   29.785,00 29.785,00 
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SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament 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 2018 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 2019. 
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
Decret 2019/2470: 
 
“Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Montagut i Oix, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/963 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Montagut i Oix se li va concedir la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall i 
amb un termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2019: 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2018/963 Inversions Millora carrer Barri 
Cos 

28.990,43  28.990,43  

  2ª renovació 
enllumenat 

8.350,73  8.305,57  

  TOTAL  37.296,00 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Montagut i Oix de canvi de destí per a justificació 
de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria; de 
conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la 
Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local),  
RESOLC 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Montagut i Oix el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per a obres 
d’inversió, expedient 2018/963, pel concepte i l’import que es detallen.  

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Actuacions al 
cementiri 
municipal 
 

 189.655,87 139.339,00  

 Reparació i 
pavimentació de 
l'espigó de Garbí 
de la platja de 
Sant Feliu de 
Guíxols 
 

146.388,02  
 

 139.339,00 

 Total  139.339,00 139.339,00 
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SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament 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 2018 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 2019. 
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
Decret 2019/2468: 
 
“Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Terrades, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018. Expedient núm. 2018/1239 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Terrades se li va concedir la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall i amb un 
termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2019: 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2018/1239 Inversions Pista skate 
 

23.041,18  23.041,18  

  Abastament aigua 
potable 3a fase 

9.067,82  9.067,82  

  TOTAL 
 

 32.109,00 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Terrades de canvi de destí per a justificació de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria; de 
conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la 
Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local),  
RESOLC 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Terrades el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per a obres 
d’inversió, expedient 2018/1239, pel concepte i l’import que es detallen.  

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Millora carrer 
Barri Cos 

Millora carrer Barri 
Cos 

25.117,65 28.990,43 25.117,65 

2ª renovació 
enllumenat 

2ª renovació 
enllumenat 

7.880,73 8.305,57  7.880,73 

 Renovació 
finestres centre de 
suport familiar 
 

5.000,00  4.297,62 

 TOTAL  37.296,00 37.296,00 
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SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament 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 2018 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 2019. 
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern” 
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Habitatge, Assistència al 
Municipis i Serveis Generals, per unanimitat, ratifica els decrets esmentats, transcrits 
literalment tal com han estat aprovats.  
 
 
14. JG1001/000003/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; 

Servei d'Esports (026): Aprovar la renúncia de la Fundació Privada Tommy 
Robredo de la subvenció nominativa per a l'Open Memorial Santi Silvas. 
(exp. 2019/2158) 

 
En el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2019 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Privada Tommy Robredo, per a 
l’Open Memorial Santi Silvas. 
 
En data 7 d’agost de 2019, la Fundació Privada Tommy Robredo ha presentat una 
sol·licitud de renúncia de l’esmentada subvenció (registre d’entrada 1-2019-013961-
2). En l’escrit de renúncia comuniquen que aquest any 2019 l’activitat objecte de la 
subvenció no es durà a terme. 
 
Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; i l’article 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 favorable del cap del centre gestor d’Esports, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Fundació Privada 
Tommy Robredo, amb NIF G55026355, de la subvenció nominativa prevista en el 
pressupost de 2019, per un import de 10.000,00 euros (exp. 2019/2158). 
 

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Pista skate 
 

 23.041,18  23.041,18  23.041,18 

Abastament aigua 
potable 3a fase 

  9.067,82   

 Arranjament de 
camins 

12.402,50  9.067,82 

   32.109,00 32.109,00 
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SEGON. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció nominativa 
descrita en el punt primer d’aquest acord, per import de DEU MIL EUROS (10.000,00 
euros). 
 
TERCER. Notificar el present acord a la Fundació Privada Tommy Robredo. 
 
 
15. JG1001/000004/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; 

Servei d'Esports (026): Segona convocatòria subprograma B2 d'alta 
competició anualitat 2019 (exp. 2019/226) 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a les entitats esportives, en el marc del subprograma B2 de suport a 
l’esport d’alta competició, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades 
pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de desembre de 2018 i publicades al BOP 
núm. 246 de 27 de desembre de 2018. Única i exclusivament per a aquells equips 
que no s’hagi demanat a la primera convocatòria d’aquest any 2019. 
L’òrgan competent per generar la despesa és la junta de govern d’acord amb el punt 
número 9 de les bases publicades al bop número 246 de 27 de desembre de 2018. 
Els criteris de valoració es troben al punt 6 de les bases publicades al bop número 
246 de 27 de desembre de 2018. 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert a l'Ordenança 
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe del/la cap del centre gestor/servei de 19 de 
setembre de 2019, i la fiscalització realitzada segons el RD. 424/2017, de 28 d’abril, 
pel que es regula el règim jurídic del Control Intern en les entitats del Sector Públic 
Local, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, 
acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la segona convocatòria en règim de concurrència competitiva per a 
les entitats esportives, en el marc del subprograma B2 de suport a l’esport d’alta 
competició, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
SEGONA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL SUBPROGRAMA B2 DE 
SUPORT A L’ESPORT D’ALTA COMPETICIÓ. ANUALITAT 2019 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les entitats esportives, en el 
marc del subprograma B2 de suport a l’esport d’alta competició, d’acord amb les 
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 
de desembre de 2018 i publicades al BOP núm. 246 de 27 de desembre de 2018. 
Única i exclusivament per a aquells equips que no s’hagi demanat a la primera 
convocatòria d’aquest any 2019. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 70.000,00€. El crèdit pressupostari va 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
    

 Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

B2 Suport a l’esport d’alta competició 520.3410.48105       50.000,00 €  
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520.3410.47000 20.000,00 € 

  Total Programa 
B2       70.000,00 €  

    

    
Els imports parcials de cada aplicació pressupostària són xifres estimatives i es 
podran redistribuir en funció de les sol·licituds presentades. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de  l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. Només es podran sol·licitar 
per a aquells equips que no s’hagués demanat a la primera convocatòria d’aquest any 
2019. 
Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model normalitzat per a aquest 
subprograma que hi ha disponible al web de la Diputació de Girona i hauran d’anar 
signades electrònicament mitjançant signatura electrònica de l’entitat amb el certificat 
emès pel “Fondo Nacional de Moneda y Timbre” o equivalent. Les sol·licituds 
s’hauran de presentar telemàticament per la plataforma específica de la Diputació de 
Girona per la tramesa de subvencions. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la 
data en què s’adopti l’acord.  
4.3. Termini de justificació 
S’amplia el termini de justificació de la subvenció fins al 31 de desembre de 2019. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis (E-TAULER) de la Diputació i al 
lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 
b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
SEGON.  
 
Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 70.000,00 € distribuïts amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2019: 
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 Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

B2 Suport a l’esport d’alta competició 
520.3410.48105       50.000,00 €  

520.3410.47000 20.000,00 € 

  Total Programa B2       70.000,00 €  

    

    
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui 
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions 
contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions. 
 
 
16. JG1001/000005/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; 

Servei d'Esports (026): Concessió de subvencions subprograma A5 
d'esportistes gironins que participen en competicions individuals (exp. 
2019/7333) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 de desembre de 2018, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 246 de 27 de 
desembre de 2018. 
 
Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als 
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, en 
el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada 
per Junta de Govern en la sessió de 29 de gener de 2019, i publicada al BOPG 
número 25 de 5 de febrer de 2019. 
 
L’òrgan competent per generar la despesa és la junta de govern d’acord amb el punt 
número 9 de les bases publicades al bop número 246 de 27 de desembre de 2018. 
 
Els criteris de valoració es troben al punt 6 de les bases publicades al bop número 
246 de 27 de desembre de 2018. 
 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 41 

D’acord amb els antecedents exposats, reunida la comissió qualificadora en data 24 
de setembre de 2019 i vist l’informe del cap del centre gestor, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als ajuntaments que consten a l’annex que consta a l’expedient i 
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma A5 de 
suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en 
competicions individuals, les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció 
per a la promoció i el foment de l’esport, i aprovar la despesa corresponent amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que s’indica. 
 
Segon. Desestimar les sol·licituds que consten en l’annex i que consten a l’expedient i 
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma A5. 
 
Tercer. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del pressupost 
de 2019 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica: 
 

subprograma Aplicació pressupostària import 

A5 520.3410.46200 58.600,00 

 
Sisè. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda 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. 
 
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. 
 
L’incompliment de les obligacions 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. 
 
Vuitè. 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 mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu” 
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) 
juntament amb la documentació on es visualitza el suport de la Diputació de Girona. 
L’import a justificar està relacionat al corresponent annex. 
 
La subvenció del subprograma A5 s’ha de justificar dins el TERMINI que finalitza el 31 
d’octubre de 2019 
 
Novè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà 
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Notificar aquest acord als beneficiaris. 
 
 
17. JG1001/000003/2019-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 

tecnologies (016): Proposta de concessió de subvencions en noves 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 42 

tecnologies a museus i col·leccions de les comarques gironines, 
campanya 2019. (exp. 2019/4197) 

 
Proposta de distribució definitiva dels crèdits de la convocatòria en noves tecnologies 
a museus i col·leccions de les comarques gironines, campanya 2019 
Expedient 2019/4197 
 
Vistes les bases reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 

22 de gener de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
núm. 22, de 31 de gener de 2019; 
 
Vista la convocatòria de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports, i Educació de la 
Diputació de Girona, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona en la 
sessió de 21 de maig de 2019 i publicada al BOP núm. 109, de 6 de juny de 2019; 
Vist que segons el punt 2 de les bases reguladores de subvencions de la Diputació de 
Girona a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments 
relacionats amb les noves tecnologies l’òrgan competent per a aprovar la concessió de les 
subvencions esmentades és la Junta de Govern; 
 
Atesa la proposta de resolució d’aquesta campanya de la Comissió Avaluadora en la seva 
reunió del 30 de juliol de 2019, i vist que s’havien previst el mateix número de sol·licituds 
de subvencions per a entitats no lucratives que per a ajuntaments, i que n’han arribat més 
d’ajuntaments; 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei, en el qual s’acredita l’existència de crèdit 
pressupostari adequat a la despesa que es proposa contreure; 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda: 
 

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria en noves tecnologies a museus i 
col·leccions de les comarques gironines campanya 2019, d’import 30.000,00 euros, 

d’acord amb el detall següent: 

 
 

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

Aplicació Reajustament 

510 4910 76201 Ajuts a ajuntaments per a material informàtic de museus i 
col·leccions 

11.666,56 € 

510 4910 78000 Ajuts a entitats no lucratives per a material informàtic de museus i 
col·leccions 

-11.666,56 €  

Total -0,00 € 

 

Aplicació pressupostària Crèdits 
inicials (€) 

Crèdits finals 
(€) 

Diferència (€) 

510 4910 76201 Ajuts a ajuntaments material 
informàtic museus i col·leccions 

15.000,00 € 26.666,56 €  
 

11.666,56 € 
 

510 4910 78000 Ajuts entitats no lucratives material 
informàtic museus i col·leccions 

15.000,00 € 3.333,44 € -11.666,56 €  
 

Total 30.000,00 € 30.000,00 € - 0,00 € 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 43 

Tercer. Publicar la modificació de la convocatòria del primer punt a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen, d’acord amb les dades següents:  
 
Subvencions a ajuntaments amb càrrec a l’aplicació 510 4910 76201 
 

 Expedient Ajuntament Museu NIF titular concedit (€) 

1 19/6429 Ajuntament d'Arbúcies 
Museu Etnològic del Montseny, La 
Gabella 

P1700900B     1.666,66 €  

2 19/6421 Ajuntament de Banyoles 
Museu Darder. Espai 
d'interpretació de l'Estany 

P1701600G     1.666,66 €  

3 19/6401 Ajuntament de Banyoles Museu Arqueològic de Banyoles P1701600G     1.666,66 €  

4 19/6388 Ajuntament de Bolvir 
MEC Museu Espai Ceretània - 
Jaciment Arqueològic El Castellot 

P1702700D     1.666,66 €  

5 19/6424 Ajuntament de Breda Museu Municipal Josep Aragay P1703000H     1.666,66 €  

6 19/6439 
Ajuntament de Castelló 
d'Empúries 

Ecomuseu Farinera Castelló 
d'Empúries 

P1700069F     1.666,66 €  

7 19/6423 Ajuntament de Figueres Museu de l'Empordà P1707200J     1.666,66 €  

8 19/6425 Ajuntament de Llagostera 
Centre d'Interpretació Can 
Caciques 

P1709600I     1.666,66 €  

9 19/6395 Ajuntament de Llívia Museu municipal de Llívia P1710100G     1.666,66 €  

10 19/6398 Ajuntament de l'Escala 
Museu de l'Anxova i de la Sal - 
MASLE Agència  desenvolupament 
econòmic i turístic - ADET 

P1700068H     1.666,66 €  

11 19/6427 
Ajuntament de Lloret de 
Mar 

Museu del Mar P1710200E     1.666,66 €  

12 19/6437 Ajuntament de Ripoll Museu etnogràfic de Ripoll P1715600A     1.666,66 €  

13 19/6431 
Museu del Suro de 
Palafrugell 

Fundació Pública Museu Municipal 
de Palafrugell 

P6712404J     1.666,66 €  

14 19/6444 
Museu de la Garrotxa 
(MUGAICO) 

Institut de cultura de la ciutat 
d'Olot 

P1700038A     1.666,66 €  

15 19/6434 Museu de la Mediterrània 
Can Quintana Museu de la 
Mediterrània 

Q1700569E     1.666,66 €  

16 19/6400 
Museu Cerdà de 
Puigcerdà 

Patronat del Museu Cerdà de 
Puigcerdà 

P6715001A     1.666,66 €  

            26.666,56 €  

 
Subvencions a entitats no lucratives, amb càrrec a l’aplicació 510 4910 78000 
 

  Expedient Museu Entitats no lucratives NIF titular   

17 19/6442 Museu dels Sants d'Olot Fundació Museu dels Sants d'Olot G17825951     1.666,66 €  

18 19/6385 
Museu del Joguet de 
Catalunya 

Fundació Museu del Joguet de 
Catalunya 

G17535717     1.666,66 €  

       3.333,32 € 
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El total concedit entre ajuntaments i entitats no lucratives són 29.999,88 €. 
 
Cinquè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions: 
 
510 4910 76201 «Ajuts a ajuntaments per a material informàtic de museus i col·leccions»: 
26.666,56 € 
510 4910 78000 «Ajuts a entitats no lucratives per a material informàtic de museus i 
col·leccions»: 3.333,32 € 
 
Sisè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria, 0,12 €, de l’aplicació pressupostària 510 
4910 78000 «Ajuts a entitats no lucratives per a material informàtic de museus i 
col·leccions». 
 
Setè. Establir el termini màxim de justificació el 31 de març de 2020. 
 
Vuitè. 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. 
 
Novè. Comunicar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada, si s’escau, amb indicació dels recursos que 
són procedents. 

 
 
18. JG1001/000013/2019-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària 

(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial patrimonial 
instat per Gaspar Delso Escolano, actuant en nom i representació de Caser 
Seguros, SA (exp. 2019/4604) 

 
Per resolució de Presidència, de 8 de maig de 2019, es va incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2019/4604, derivat de la reclamació presentada per 
Gaspar Delso Escolano, en representació de Caser Seguros, SA i es designava 
instructor i secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 27 d’agost de 
2019 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 Gaspar Delso Escolano, en representació de Caser Seguros, S.A.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2019/4604 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació del senyor Gaspar Delso Escolano (RGE núm.: 1-2019-
007846-2 de 17/04/2019), que sol·licita una indemnització econòmica de 1.615,63 
euros pels danys materials soferts el dia 12 de novembre de 2018, com a 
conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula 
9146-DRX amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GI-534, PK 5+200. 
  
2. Mitjançant Decret de data 8 de maig de 2019 es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
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administracions públiques i es va emplaçar a la companyia asseguradora de la 
Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 13 de juny de 2019 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 12 de juliol de 2019 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 12 de juliol de 2019, així com traslladar-los 
als interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies 
per formular al·legacions. 
 
5. La interessada no presenta escrit d’al·legacions.  
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula 
9146-DRX, el dia 12 de novembre de 2018 a la carretera GI-534. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
tancament i absència de senyalització de perill d’animals salvatges de la via així com 
que es tracta d’un tram d’alta accidentabilitat. 
  
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts 
per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  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 els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. 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 aquesta 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 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: 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 
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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 s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta comunicat 
d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra (núm. 
003478/18/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula 9146-DRX circulant per 
la carretera GI-534, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 12 de novembre de 
2018, al voltant de les 19:39 hores, el qual va patir un accident al PK 5+200. 
 
Pel que fa als danys al·legats, amb la reclamació s’acompanya informe de valoració 
pericial de data 4 de desembre de 2018 per import de 1.615,63 euros que coincideix 
amb la factura número 914 de data 10/12/2018 del taller Auto Taller Santa Maria, S.L. 
i amb el certificat de pagament a nom de l’interessat. 
 
Per altra banda, no considero que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el 
funcionament de l'administració i els danys reclamats pels motius següents: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, de 12 de juliol 
de 2019, es constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, 
n’efectuava un acurat manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació amb el mal funcionament dels serveis 
públics al·legada pel reclamant, cal assenyalar que, segons s’acredita en l’informe del 
servei afectat i a diferencia d’allò que consta a l’atestat policial, existeix un senyal P24 
en el punt immediatament anterior al lloc del sinistre, en concret, al PK 5+240 (sentit 
descendent) amb un valor de tram de 5 km. 
En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de perill és suficient i 
adequada a la sinistralitat de la carretera. 
  
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
Per tant, com afirma l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, a diferencia de 
l’atestat de la policia es tracta d’una via degudament senyalitzada. 
 
2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en compte 
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a 
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es 
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. D’acord 
amb les característiques del tram, a la velocitat correcte el vehicle s’hagués pogut 
aturar en condicions de seguretat davant la irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, 
en compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
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vehicles a motor i seguretat vial, avui article 21 del Text refós (RDL 6/2015) és 
responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles circumstàncies i 
adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar dins dels límits 
del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués presentar. 
 
3. En tercer lloc, havent-se produït el sinistre dins una àrea privada de caça, d'acord 
amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 
d'abril), i 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament 
per a l'execució de la Llei de caça, conforme amb el que disposa l'Ordre de la 
Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre Trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que 
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges 
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el 
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne 
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no 
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la 
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per 
col·lisió de vehicles amb els mateixos, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que la 
via estava degudament senyalitzada.  
 
4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
‘No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
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autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea 
privada de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i 
que existia el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per 
aquest motiu el conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals 
salvatges en qualsevol moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la 
proximitat del bosc, el que obligava a que conduís de manera que pogués evitar la 
col·lisió amb algun exemplar que irrompés en la calçada.’ 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma: ‘A l'Administració, com a titular i gestora del 
domini públic viari, li incumbeix el deure de mantenir les carreteres en adequat estat 
de seguretat en el trànsit rodat, però tal deure no es pot dur a l'extrem d'haver de 
assegurar qualsevol incidència que pogués produir-se en les mateixes, incloses 
aquelles de tot punt imprevisibles i inevitables com ocorre en el present cas. És cert 
que aquest Tribunal ha considerat en algunes de les seves resolucions que la brusca 
irrupció d'un animal salvatge en una via ràpida, com són les autovies i les autopistes, 
carreteres destinades al trànsit de vehicles en particulars condicions de rapidesa i 
seguretat, constitueix una circumstància obertament pertorbadora, per la qual sobtat i 
desacostumat, d'aquelles condicions normals previsibles en general per als usuaris 
d'una via que gaudeix de protecció perimetral per mitjà de tanques, i que de produir 
aquesta circumstància pot suposar un incompliment dels deures de l'Administració 
com a titular del domini públic viari i ser determinant d'una responsabilitat patrimonial. 
Però no és aquest el cas d'actuacions, en el qual ens trobem davant d'una carretera 
nacional que no té la consideració de via ràpida, ni gaudeix per tant de protecció 
perimetral que pogués impedir la presència sobtada d'animals a la calçada, 
circumstància, d'altra banda, previsible per als usuaris, quan a més en aquests casos 
ni encara extremant les precaucions podria mai una Administració diligent assegurar 
que aquesta circumstància no anés a produir-se, de manera que no  pot imputar-se 
responsabilitat ja que el dany no té ni pot tenir la consideració de antijurídic ni és 
conseqüència del funcionament del servei públic, sense que obsti a l'anterior 
conclusió el fet que no hi hagués senyalització específica de perill per animals solts, ja 
que ni aquesta circumstància ha resultat acreditada excepte per les manifestacions de 
l'actor -res d'això es diu en l'atestat ni en els informes que consten en l'expedient-, ni 
seria suficient en sí mateixa per fundar la responsabilitat patrimonial de l'Estat ja que 
segons el mateix relat del recurrent l'aparició de l'animal va ser sobtada, durant la nit i 
quan circulava a molt escassa velocitat -50 km. per hora, en escrit de conclusions, no 
donant-li temps si més no a frenar, de manera que la senyalització exigida, que es diu 
absent, en res hagués alterat el resultat produït.’ 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no 
han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
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D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per Gaspar 
Delso Escolano, en representació de Caser Seguros, SA, relativa a danys soferts en 
accident de circulació a la carretera GI-534, circulant amb el vehicle amb matrícula 
9146-DRX, en data 12 de novembre de 2018. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
19. JG1001/000014/2019-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària 

(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per 
F.G.M. (exp. 2019/3871) 

 
Per resolució de Presidència, de 3 d’abril de 2019, es va incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2019/3871, derivat de la reclamació presentada per 
Flavio Garrido Martínez, i es designava instructor i secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 27 d’agost de 
2019 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 per Flavio Garrido Martínez.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2019/3871 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de Flavio Garrido Martínez (RGE núm. 1-2019-006306-2 
de 27/03/2019), que sol·licita una indemnització econòmica de 636,23 euros pels 
danys materials soferts el dia 25 de març de 2018, com a conseqüència, segons 
manifesta el reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula XXXX amb un porc 
senglar que va irrompre a la carretera GIV-6613. 
  
2. Mitjançant Decret, de data 3 d’abril de 2019, es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques i es va emplaçar a la companyia asseguradora de la 
Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió, de data 2 de maig de 2019, es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió, de data 7 de juny de 2019, es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 6 de juny de 2019, així com traslladar-los als 
interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies 
per formular al·legacions. 
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5. L’interessat no presenta escrit d’al·legacions així com la companyia 
d’assegurances de l’Administració presenta escrit on entén que en aquest supòsit no 
hi ha el nexe causal necessari per determinar la responsabilitat de l’Administració.  
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula 
XXXX, el dia 25 de març de 2018, a la carretera GIV-6613, al terme municipal de 
Santa Cristina d’Aro. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
tancament i absència de senyalització de perill d’animals salvatges de la via. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució Espanyola  estableix que els particulars, en els termes establerts per la 
llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics; 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 els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits a indemnitzar 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 aquesta 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 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: 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 s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
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En relació amb el fet imputable a l’administració, en aquest cas, consta informe 
policial de la Policia Local de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (núm. DRAG 
7828/2018) on s’informa que el cos policial no va assistir al moment i lloc dels fets 
sinó que el dia 01/04/2018 l’interessat es va personar a les dependències policials per 
efectuar les manifestacions que consten en el document que s’ha aportat. 
 
Pel que fa als danys al·legats, amb la reclamació s’acompanya informe de valoració 
pericial, de data 20 de març de 2019, (gairebé un any després de l’accident) per 
import de 636,23 euros. En la reclamació no s’adjunta pressupost ni factura de 
reparació. 
 
Per altra banda, no considero que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el 
funcionament de l'administració i els danys reclamats pels motius següents: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, de 6 de juny de 
2019, es constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava 
un acurat manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació amb el mal funcionament dels serveis 
públics al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons s’acredita en l’informe 
del servei afectat, existeixen diferents punt amb senyals de codi R-301 amb limitació 
de velocitat i, per altra banda, a diferencia d’allò que s’esmenta en la reclamació, en el 
punt quilomètric 0+170 (sentit ascendent) i 2+020 (sentit descendent) hi ha instal·lats 
senyals P24 (perill animals salvatges) amb un valor de tram de 2 quilòmetres. 
En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de perill és suficient i 
adequada. 
  
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
Com afirma l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, a diferència de l’atestat de la 
policia es tracta d’una via degudament senyalitzada. 
 

2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en compte 
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a 
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es 
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. D’acord 
amb les característiques del tram, a la velocitat correcte el vehicle s’hagués pogut 
aturar en condicions de seguretat davant la irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, 
en compliment de l’article 19 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, avui article 21 del Text refós (RDL 6/2015) és 
responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles circumstàncies i 
adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar dins dels límits 
del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués presentar. 
 

3. En tercer lloc, perquè segons l’informe policial consta que hi va haver activitat de 
caça el dia 25 de març de 2018, entre les 07.00 hores i les 14.00 hores per la qual 
cosa, havent-se produït el sinistre dins d’una àrea privada de caça, d'acord amb el 
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que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i els 
articles 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament 
per a l'execució de la Llei de caça, conforme amb el que disposa l'Ordre de la 
Generalitat de Catalunya, de 17 de juny de 1999, per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que 
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges 
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el 
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne 
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no 
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la 
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per 
col·lisió de vehicles amb aquests, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que la via 
estava degudament senyalitzada.  
 

4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (article 51 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat que fins els 30 metres des de 
l’aresta exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les 
restriccions de la Llei de carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació 
de conservació no desapareix. 
 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015, diu: 
 
‘No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
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A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea 
privada de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i 
que existia el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per 
aquest motiu el conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals 
salvatges en qualsevol moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la 
proximitat del bosc, el que obligava a que conduís de manera que pogués evitar la 
col·lisió amb algun exemplar que irrompés en la calçada.’ 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma: ‘A l'Administració, com a titular i gestora del 
domini públic viari, li incumbeix el deure de mantenir les carreteres en adequat estat 
de seguretat en el trànsit rodat, però tal deure no es pot dur a l'extrem d'haver de 
assegurar qualsevol incidència que pogués produir-se en les mateixes, incloses 
aquelles de tot punt imprevisibles i inevitables com ocorre en el present cas. És cert 
que aquest Tribunal ha considerat en algunes de les seves resolucions que la brusca 
irrupció d'un animal salvatge en una via ràpida, com són les autovies i les autopistes, 
carreteres destinades al trànsit de vehicles en particulars condicions de rapidesa i 
seguretat, constitueix una circumstància obertament pertorbadora, per la qual sobtat i 
desacostumat, d'aquelles condicions normals previsibles en general per als usuaris 
d'una via que gaudeix de protecció perimetral per mitjà de tanques, i que de produir 
aquesta circumstància pot suposar un incompliment dels deures de l'Administració 
com a titular del domini públic viari i ser determinant d'una responsabilitat patrimonial. 
Però no és aquest el cas d'actuacions, en el qual ens trobem davant d'una carretera 
nacional que no té la consideració de via ràpida, ni gaudeix per tant de protecció 
perimetral que pogués impedir la presència sobtada d'animals a la calçada, 
circumstància, d'altra banda, previsible per als usuaris, quan a més en aquests casos 
ni encara extremant les precaucions podria mai una Administració diligent assegurar 
que aquesta circumstància no anés a produir-se, de manera que no  pot imputar-se 
responsabilitat ja que el dany no té ni pot tenir la consideració de antijurídic ni és 
conseqüència del funcionament del servei públic, sense que obsti a l'anterior 
conclusió el fet que no hi hagués senyalització específica de perill per animals solts, ja 
que ni aquesta circumstància ha resultat acreditada excepte per les manifestacions de 
l'actor -res d'això es diu en l'atestat ni en els informes que consten en l'expedient-, ni 
seria suficient en sí mateixa per fundar la responsabilitat patrimonial de l'Estat ja que 
segons el mateix relat del recurrent l'aparició de l'animal va ser sobtada, durant la nit i 
quan circulava a molt escassa velocitat -50 km. per hora, en escrit de conclusions, no 
donant-li temps si més no a frenar, de manera que la senyalització exigida, que es diu 
absent, en res hagués alterat el resultat produït.’ 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no 
han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els antecedents anteriors i fonaments de dret proposo que es desestimi 
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 
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amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per Flavio 
Garrido Martínez, relativa a danys soferts en accident de circulació a la carretera GIV-
6613, circulant amb el vehicle amb matrícula XXXX, en data 25 de març de 2018. 
 

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
20. JG1001/000015/2019-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària 

(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per 
Yolanda Vila Morales, en representació de K.D. (exp. 2019/3674) 

 
Per resolució de Presidència, de 3 d’abril de 2019, es va incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2019/3871, derivat de la reclamació presentada per 
Yolanda Vila Morales, en representació de K.D., i es designava instructor i secretari 
de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 27 d’agost de 
2019 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial instat per 
Yolanda Vila Morales, actuant en representació de K.D.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2019/3674 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació de K.D. (RGE núm.: 1-2019-005903-2 
de 21/03/2019), que sol·licita una indemnització econòmica de 1.082,19 euros pels 
danys materials soferts el dia 5 de setembre de 2018, com a conseqüència, segons 
manifesta el reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula XXXX amb un porc 
senglar que va irrompre a la carretera GIP-6531, al PK 2+000. 
  
2. Mitjançant Decret, de data 3 d’abril de 2019, es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques i es va emplaçar a la companyia asseguradora de la 
Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió, de data 2 de maig de 2019, es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió, de data 6 de juny de 2019, es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 6 de juny de 2019, així com traslladar-los als 
interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies 
per formular al·legacions. 
 
5. L’interessat no presenta escrit d’al·legacions.  
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
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L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula 
XXXX, el dia 5 de setembre de 2018, a la carretera GIP-6531, al PK 2+000, al terme 
municipal de Begur. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
tancament i absència de senyalització de perill d’animals salvatges de la via. 
  
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts 
per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  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 els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits a indemnitzar 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 aquesta 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 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: 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 s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en aquest cas, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 002635/18/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa 
el vehicle amb matrícula XXXX circulant per la carretera GIP-6531, titularitat de la 
Diputació de Girona, el dia 5 de setembre de 2018, al voltant de les 03.14 hores, el 
qual va patir un accident al PK 2+000. 
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Pel que fa als danys al·legats, en l'atestat s’especifica que el vehicle ha patit danys a 
la part davantera. Amb la reclamació s’acompanya informe de valoració pericial, de 
data 6 de setembre de 2018, per import de 1.082,19 euros. En la reclamació no 
s’adjunta pressupost ni factura de reparació. 
 
Per altra banda, no considero que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el 
funcionament de l'administració i els danys reclamats pels motius següents: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, de 6 de juny de 
2019, es constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava 
un acurat manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació amb el mal funcionament dels serveis 
públics al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons s’acredita en l’informe 
del servei afectat, en el punt quilomètric 2+320, existeix un senyal S7 (velocitat 
màxima aconsellable) amb un valor de 60 km/h durant 1,5 quilòmetres i un senyal 
P14a (cobres perilloses a la dreta) i en el mateix punt existeix un senyal P24 (perill 
animals salvatges) amb el mateix valor de tram. Per altra banda, a diferència del que 
s’esmenta en l’atestat policial, en el punt 4+950 existeix un senyal P24 (perill animals 
salvatges) amb un valor de tram de 4 quilòmetres. 
En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de perill és suficient i 
adequada. 
  
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
Com afirma l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, a diferència de l’atestat de la 
policia es tracta d’una via degudament senyalitzada. 
 

2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en compte 
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a 
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es 
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. Segons 
l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons informe del 
Servei de Xarxa Viària Local, es considera que, d’acord amb les característiques del 
tram, a la velocitat correcte el vehicle s’hagués pogut aturar en condicions de 
seguretat davant la irrupció de l’animal a la calçada. Per tant, en compliment de 
l’article 19 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial, avui article 21 del Text refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del 
conductor prendre en consideració aquelles circumstàncies i adequar la velocitat del 
seu vehicle, de manera que el pogués aturar dins dels límits del seu camp de visió i 
davant de qualsevol obstacle que es pogués presentar. 
 
Per altra banda s’ha de tenir en compte l’hora de l’accident (03.14h de la matinada) 
així com l’edat del conductor en la data de l’accident (19 anys) i la data d’expedició 
del permís de conducció (29 de maig de 2018, 4 mesos abans de l’accident) fet que 
hauria de suposar que el conductor hagués hagut d’extremar les precaucions. 
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3. En tercer lloc, havent-se produït el sinistre dins una àrea privada de caça, d'acord 
amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 
d'abril), i els articles 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el 
Reglament per a l'execució de la Llei de caça, conforme amb el que disposa l'Ordre 
de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar 
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena 
del Reial decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la 
Llei sobre trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que 
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges 
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el 
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne 
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no 
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la 
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per 
col·lisió de vehicles amb aquests, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que la via 
estava degudament senyalitzada.  
 

4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (article 51 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat que fins els 30 metres des de 
l’aresta exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les 
restriccions de la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació 
de conservació no desapareix. 
 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el text refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015, diu: 
 
‘No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals.   
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A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea 
privada de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i 
que existia el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per 
aquest motiu el conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals 
salvatges en qualsevol moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la 
proximitat del bosc, el que obligava a que conduís de manera que pogués evitar la 
col·lisió amb algun exemplar que irrompés en la calçada.’ 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma: ‘A l'Administració, com a titular i gestora del 
domini públic viari, li incumbeix el deure de mantenir les carreteres en adequat estat 
de seguretat en el trànsit rodat, però tal deure no es pot dur a l'extrem d'haver de 
assegurar qualsevol incidència que pogués produir-se en les mateixes, incloses 
aquelles de tot punt imprevisibles i inevitables com ocorre en el present cas. És cert 
que aquest Tribunal ha considerat en algunes de les seves resolucions que la brusca 
irrupció d'un animal salvatge en una via ràpida, com són les autovies i les autopistes, 
carreteres destinades al trànsit de vehicles en particulars condicions de rapidesa i 
seguretat, constitueix una circumstància obertament pertorbadora, per la qual sobtat i 
desacostumat, d'aquelles condicions normals previsibles en general per als usuaris 
d'una via que gaudeix de protecció perimetral per mitjà de tanques, i que de produir 
aquesta circumstància pot suposar un incompliment dels deures de l'Administració 
com a titular del domini públic viari i ser determinant d'una responsabilitat patrimonial. 
Però no és aquest el cas d'actuacions, en el qual ens trobem davant d'una carretera 
nacional que no té la consideració de via ràpida, ni gaudeix per tant de protecció 
perimetral que pogués impedir la presència sobtada d'animals a la calçada, 
circumstància, d'altra banda, previsible per als usuaris, quan a més en aquests casos 
ni encara extremant les precaucions podria mai una Administració diligent assegurar 
que aquesta circumstància no anés a produir-se, de manera que no  pot imputar-se 
responsabilitat ja que el dany no té ni pot tenir la consideració de antijurídic ni és 
conseqüència del funcionament del servei públic, sense que obsti a l'anterior 
conclusió el fet que no hi hagués senyalització específica de perill per animals solts, ja 
que ni aquesta circumstància ha resultat acreditada excepte per les manifestacions de 
l'actor -res d'això es diu en l'atestat ni en els informes que consten en l'expedient-, ni 
seria suficient en sí mateixa per fundar la responsabilitat patrimonial de l'Estat ja que 
segons el mateix relat del recurrent l'aparició de l'animal va ser sobtada, durant la nit i 
quan circulava a molt escassa velocitat -50 km. per hora, en escrit de conclusions, no 
donant-li temps si més no a frenar, de manera que la senyalització exigida, que es diu 
absent, en res hagués alterat el resultat produït.’ 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no 
han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els antecedents anteriors i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
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 
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amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per Yolanda 
Vila Morales, en representació de K.D., relativa a danys soferts en accident de 
circulació a la carretera GIP-6531, circulant amb el vehicle amb matrícula 4230-BKH, 
en data 5 de setembre de 2018. 
 

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
21. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
22. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.20 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El secretari general 
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas 
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