EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1008

Número:1008
Caràcter: Ordinària
Data: 7 de gener de 2020
Hora d’inici: 10.05 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2019/9027
Hi assisteixen
Sr. Miquel Noguer i Planas
Sr. Pau Presas i Bertran
Sra. Maria Puig i Ferrer
Sra. M. Àngels Planas i Crous
Sr. Jordi Camps i Vicente
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez
Sra. Montserrat Mindan i Cortada
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Sra. Eva Viñolas i Marín
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Sra. Núria Josa i Arbonès

President
Vicepresident primer
Vicepresidenta tercera
Vicepresidenta quarta
Diputat
Diputat
Diputada
Diputada
Diputada
Secretari general
Interventora

Han excusat la seva absència
Sr. Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident segon

Hi assisteixen, convidats per la Presidència
Sr. Eduard Llorà i Cullet
Sr. Jordi Masquef i Creus
Sr. Josep Sala i Leal
Sr. Jordi Xargay i Congost
Sr. Joaquim Ayats i Bartina
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort
Sr. Joan Fàbrega i Solé
Sr. Josep Piferrer i Puig
Sr. Joaqum Crespo i Serra

Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Adjunt al Gabinet de Presidència

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

1

Ordre del dia
1.
2.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de
desembre de 2019
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.

JG1008/000074/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Biblioteques (019): Acceptar formalment la renúncia presentada per
l'Ajuntament de Llançà a la subvenció concedida dins del Pla de Biblioteques
2018 (exp. 2018/7258)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
4.

5.

6.

JG1008/000052/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució del Presidència núm.
2019/3543, relativa a concedir una pròrroga d'execució i justificació de la
subvenció concedida dins el Pla de Monuments 2019 a la Parròquia de
Puigcerdà - Bisbat d'Urgell (exp. 2019/2255)
JG1008/000053/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució del Presidència núm.
2019/3445, relativa a concedir una pròrroga d'execució i justificació de la
subvenció concedida dins el Pla de Monuments 2019 a ajuntaments i ONL (exp.
2019/8116)
JG1008/000013/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Pardines, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019. Expedient núm. 2019/607

7.

Proposicions urgents

8.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
17 de desembre de 2019

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de
desembre 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
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3.

JG1008/000074/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Biblioteques (019): Acceptar formalment la renúncia
presentada per l'Ajuntament de Llançà a la subvenció concedida dins del
Pla de Biblioteques 2018 (exp. 2018/7258)

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 Llançà, per a la redacció del projecte de mobiliari de la biblioteca
municipal, (exp. 2018/7258).
En data 18 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Llançà, 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 disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i els articles 119.3 i 128.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.
Vist l’informe del centre gestor del Servei de Biblioteques, 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 l’Ajuntament de Llançà,
amb NIF P1709900C a la subvenció de 13.990,05 € 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.
2018/7258), 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 D núm.: 220180026717, de data 21 de novembre de 2018 i d’import.
TRETZE MIL NOU-CENTS NORANTA AMB CINC CÈNTIMS (13.990,05 € €), a nom
de l’Ajuntament de Llançà.
TERCER. Notificar aquest acord a L’Ajuntament de Llançà.
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
4.

JG1008/000052/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució del Presidència
núm. 2019/3543, relativa a concedir una pròrroga d'execució i justificació
de la subvenció concedida dins el Pla de Monuments 2019 a la Parròquia
de Puigcerdà - Bisbat d'Urgell (exp. 2019/2255)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència número
2019/3543, el qual es transcriu literalment a continuació:
“Vista la petició que es dirà, de pròrroga del termini d’execució i justificació de la
subvenció atorgada dins de la línia de subvencions a ajuntaments i entitats per a la
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restauració d’immobles de valor patrimonial, convocatòria Pla de Monuments 2019;
que finalitza el dia 30 de novembre de 2019.
Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la
convocatòria, 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. Concedir a l’entitat que es detalla a continuació una pròrroga d’execució i
justificació de la subvenció atorgada fins al 12/03/2020 per a la subvenció que
s’indica, convocatòria Pla de Monuments 2019.
DESTINATARI

OBRA

NIF

2019/2255

Rehabilitació
Parròquia
de església
de
Puigcerdà
– Sant
Bisbat d'Urgell Domènec
R2500008D

PUNTS

NÚM. EXP.

26

SUBVENCIÓ

19.400,00 €

%

70%

INVERSIÓ TOTAL

27.714,29 €

SEGON. La concessió d’aquests canvis no modifica cap altra condició de l’ajut
esmentat i en cas que entitat no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.
TERCER. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i
adequat.
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos
procedents.
SISÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.”
La Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Habitatge, Assistència al
Municipis i Serveis Generals, per unanimitat, ratifica el decret esmentat, transcrit
literalment tal com ha estat aprovat.

5.

JG1008/000053/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució del Presidència
núm. 2019/3445, relativa a concedir una pròrroga d'execució i justificació
de la subvenció concedida dins el Pla de Monuments 2019 a ajuntaments i
ONL (exp. 2019/8116)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència número
2019/3445, el qual es transcriu literalment a continuació:
“Vistes les peticions que es diran, de pròrroga del termini d’execució i justificació de
les subvencions a ajuntaments per a la restauració d’immobles de valor patrimonial,
convocatòria Pla de Monuments 2019; que finalitza el dia 30 de novembre de 2019.
Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la
convocatòria, 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
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PRIMER. Concedir als ajuntaments i entitats que es detallen a continuació una
pròrroga d’execució i justificació de la subvenció atorgada fins al 12/03/2020 per a la
justificació de les subvencions que s’indiquen, convocatòria Pla de Monuments 2019.
PUNTS

NÚM. EXP.

DESTINATARI

Ajuntament
2019/2230 de Celrà

OBRA

NIF

SUBVENCIÓ

%

INVERSIÓ TOTAL

Restauració de
la torre Desvern P1705400H 27

44.200,00 € 56%

78.928,57 €

Ajuntament
Intervenció
al
de Cervià de monestir
de
2019/2257 Ter
Cervià de Ter
P1705500E 22

15.900,00 € 90%

17.666,67 €

Ajuntament
2019/1627 de Juià

P1709400D 28

42.800,00 € 90%

47.555,56 €

P1719800C 26

22.800,00 € 70%

32.571,43 €

Ajuntament
2019/2126 d'Albanyà

Consolidació
castell
del
Bertran o Serrat P1700300E 29

41.900,00 € 90%

46.555,56 €

Ajuntament
d'Avinyonet
de
2019/1902 Puigventós

Restauració del
castell
d'Avinyonet
P1701200F

27

44.200,00 € 80%

55.250,00 €

Ajuntament
2019/1838 de Cadaqués

Rehabilitació
torre de les
Creus
P1703500G 23

20.500,00 € 80%

25.625,00 €

Ajuntament
de
Sant
Llorenç de la
2019/2279 Muga

Enllumenat,
millora i neteja
pont de Sant
Antoni
P1718000A 21

10.000,00 € 84%

11.904,76 €

Ajuntament
de
Sant Restauració de
Miquel
de l'antiga abadia
2019/2123 Fluvià
– fase2019
P1718400C 27

25.600,00 € 90%

28.444,44 €

Restauració
castell de Juià

Ajuntament
Rehabilitació
de Sarrià de antigues
2019/2201 Ter
escoles

Ajuntament
2019/2143 de La Vajol

Restauració
edifici de la
Mina Canta o
d'en
Negrín
fase 2019
P1701500I

28

26.800,00 € 90%

29.777,78 €

Ajuntament
2019/2222 de Bellcaire

Restauració
castell
de
Bellcaire
P1702100G 26

16.900,00 € 80%

21.125,00 €

Ajuntament
2019/2069 de Forallac

Restauració
Torre de les
Hores
P1725000B 28

31.200,00 € 78%

40.000,00 €

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

5

Recuperació
antiga església
Ajuntament
de Santa Maria
de Torroella de Palau fase
2019/2277 de Montgrí
2019
P1721200B 28

14.800,00 € 60%

24.666,67 €

Ajuntament
2019/2147 d'Amer

Restauració de
l'església
de
Sant Climent
P1700700F

22

10.000,00 € 45%

22.222,22 €

Ajuntament
2019/2203 d'Amer

Actuacions
a
l'església
de
Sant Agustí de
Lloret Salvatge P1700700F

27

44.200,00 € 80%

55.250,00 €

Ajuntament
2019/1995 d'Osor

Restauració de
la Torre dels
Recs IV fase
P1712300A 28

16.500,00 € 90%

18.333,33 €

Ajuntament
2019/1864 de Susqueda

Restauració
castell
de
Fornils
P1720600D 27

44.200,00 € 83%

53.253,01 €

Ajuntament
de Montagut- Consolidació
2019/2268 Oix
torre del Cós

P1711600E 23

26.500,00 € 90%

29.444,44 €

Ajuntament
Restauració
de Sant Feliu Castell
2019/2021 de Pallerols
d'Hostoles

P1717100J

28

22.000,00 € 80%

27.500,00 €

Intervenció
Ajuntament
preventiva
a
de
l'església
de
2019/1844 Campdevànol Sant Cristòfol
P1704000G 23

19.100,00 € 45%

42.444,44 €

Ajuntament
2019/1842 de Llívia

29.800,00 € 80%

37.250,00 €

Restauració
Castell de Llívia P1710100G 25

Quadre 2. Ajuts a ONL's per a inversions en monuments - aplicació 505/3360/78101.

2019/1835

2019/2091

DESTINATARI

OBRA

NIF

PUNTS

NÚM. EXP.

SUBVENCIÓ

%

INVERSIÓ
TOTAL

Bisbat
Girona

Restauració
església
de
de Santa Cecília
de Montcal
R1700002G

26

27.100,00 € 50%

54.200,00 €

Bisbat
Girona

Restauració
església
de
de Santa Maria
de l'Estela
R1700002G

24

22.200,00 € 50%

44.400,00 €
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2019/1867

Restauració
ermita
de
Amics de l'Alta Sant Feliu de
Garrotxa
Monars
G17348756

30

44.200,00 € 90%

49.111,11 €

2019/1859

Bisbat
Girona

Rehabilitació
de façana Sant
Esteve d'Olot R1700002G

25

35.300,00 € 17%

207.647,06 €

SEGON. La concessió d’aquests canvis no modifica cap altra condició dels ajuts
esmentats i en cas que l’Ajuntament o entitat no la justifiqui dins del nou termini
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.
TERCER. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i
adequat.
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos
procedents.
SISÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.”
La Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Habitatge, Assistència al
Municipis i Serveis Generals, per unanimitat, ratifica el decret esmentat, transcrit
literalment tal com ha estat aprovat.
6.

JG1008/000013/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Pardines, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019. Expedient núm. 2019/607

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 7 de maig de
2019 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2019. A L’Ajuntament de Pardines se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall:

Expedient

Línia

Concepte

2019/1085

Inversions

Creació de camins
saludables i circuït
d'orientació pel nucli
urbà
Rehabilitació de les
muralles de l'antic
recinte fortificat,
anomenat castell
Subministrament i
instal·lació terres de
seguretat al Parc
infantil municipal

Total

Pressupost

Subvenció €

12.500,00

12.500,00

9.200,00

9.200,00

4.002,75

4.002,75

25.702,75

Vista la petició de l’Ajuntament de Pardines de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.
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D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a Entitats Locals, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Pardines el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/607, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte inicial

Concepte final

Creació de
camins
saludables i
circuït d'orientació
pel nucli urbà
Rehabilitació de
les muralles de
l'antic recinte
fortificat,
anomenat castell
Subministrament i
instal·lació terres
de seguretat al
Parc infantil
municipal
Adquisició màquina
llevaneus

TOTAL

Pressupost
12.500,00

Subvenció
Inicial €
12.500,00

9.200,00

9.200,00

4.002,75

4.002,75

58.673,32

Subvenció
Final €

25.702,75
25.702,75

25.702,75

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 2019 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 2020.
7. Proposicions urgents
No n’hi ha.
8. 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
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Miquel Noguer i Planas

Jordi Batllori i Nouvilas
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