EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 982

Número:982
Caràcter: Ordinària
Data: 29 de gener de 2019
Hora d’inici: 10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2019/698
Hi assisteixen
Sr. Miquel Noguer i Planas
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero
Sra. M. Àngels Planas i Crous
Sr. Jordi Camps i Vicente
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez
Sr. Josep Antoni Frias i Molina
Sr. Albert Gómez i Casas
Sr. Carlos Álvarez i González
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Sra. Núria Josa i Arbonès

President
Vicepresident 1r
Vicepresidenta 3a
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Secretari general
Interventora

Han excusat la seva absència
Sr. Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident 2n

Hi assisteixen, convidats per la Presidència
Sr. Carles Salgas i Pedrosa
Sr. Lluís Costabella i Portella
Sr. Joaquim Felip i Gayolà
Sr. Pere Maluquer i Ferrer
Sr. Jordi Iglesias Salip

Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Adjunt al Gabinet de Presidència

Ordre del dia
1.
2.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de
gener 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
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

4.

5.

6.

JG982/000013/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa al
Grup de Recerca de Cerdanya per la impressió de 3 números de les revistes
Ker i Querol, any 2019 (exp. 2019/430)
JG982/000005/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cobeña en matèria de control
intern a les entitats locals (exp. 2019/575)
JG982/000006/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de La Pobla de Mafumet en matèria
de control intern a les entitats locals (exp. 2019/522)
JG982/000007/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria de
control intern a les entitats locals (exp. 2019/584)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
7.

8.

9.

10.

JG982/000001/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per al finançament de
l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques
gironines. Anualitat 2019 (exp. 2019/226)
JG982/000001/2019-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a l'Ajuntament
de Pontós (exp. 2018/2885)
JG982/000002/2019-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a l'Ajuntament
de la Selva de Mar (exp. 2018/2782)
JG982/000002/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per
AGR (exp. 2018/5982)

11.

Proposicions urgents

12.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
22 de gener de 2019

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de gener
de 2019, prèviament lliurada als assistents.
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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.

JG982/000013/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció
nominativa al Grup de Recerca de Cerdanya per la impressió de 3 números
de les revistes Ker i Querol, any 2019 (exp. 2019/430)

L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, en data 16 de gener de 2019 ha
sol·licitat una subvenció nominativa per a la impressió en paper de 3 edicions de les
revistes Ker i Querol, any 2019 , i s’ha instruït l’expedient 2019/430.
Els objectius del Grup de Recerca són la promoció i la difusió d’activitats culturals i
científiques, així com la recerca, divulgació i publicació de materials relacionats amb
la cultura i la ciència de la Cerdanya. Amb l’edició de les revistes Ker i Querol l’entitat
pretén arribar als investigadors locals per difondre les seves recerques. Per tal que
aquestes publicacions puguin ser consultades a les biblioteques, arxius i altres
centres similars, el Grup de Recerca de Cerdanya té previst editar 50 exemplars de
cada número en versió impresa. La Diputació de Girona no té establerta cap
convocatòria pública de subvencions específica per a l’edició de revistes.
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2019 hi figura una
subvenció consignada nominativament a favor del Grup de Recerca de Cerdanya,
d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, l’informe favorable de la cap del Servei de
Comunicació Cultural, i de conformitat amb el decret de 28 de setembre de 2018 de
delegació a favor de la Junta de Govern de les atribucions per a l’atorgament de
subvencions nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar , sigui quin sigui el seu import, amb càrrec als crèdits
dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu, i dins els límits establerts a la legislació
de règim local, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per
unanimitat, acorda:
Primer: Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Expedient
2019/430

Beneficiari
ASSOCIACIÓ GRUP DE RECERCA DE
CERDANYA
Objecte de la subvenció

CIF/NIF
G55039481
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Impressió en paper de 3 edicions de les revistes Ker i Querol, any 2019
Import concedit

Subvenció
Pressupost i import a justificar

% de finançament

1.500,00 €

1.500,00 €

100 %

Segon: Autoritzar la despesa de 1.500,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 503/3340/48106 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any
2019.
Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de
despeses ordinàries relacionades amb la impressió en paper de 3 edicions de les
revistes Ker i Querol de l’any 2019 i previstes en el pressupost de despeses de la
sol·licitud de subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per
sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el
període de justificació.
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el
15 de novembre de 2019.
Quart: Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat
subvencionada.
Cinquè: Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Associació Grup de Recerca
de Cerdanya accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Sisè: Termini i règim de justificació. L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya ha de
justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2019 la realització efectiva
de l’objecte de la subvenció, per import de 1.500,00 €, corresponent a l’import de les
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació telemàtica a través de la Plataforma de subvencions a entitats, empreses
i ciutadans del compte justificatiu normalitzat, disponible a través del següent enllaç
(http://www.ddgi.cat/web/document/701).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
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El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà
mitjançant una transferència bancària.
Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada.
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de les
publicacions subvencionades, així com en el material de difusió relatiu a la seva
presentació.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui
correspondre, s’aplicaran les següents regles:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
Novè: Altres obligacions del beneficiari. L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya
té les obligacions següents:
a)Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva
sol·licitud.
b)Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui
requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de
Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa aplicable.
c)Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
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d)Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
e)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f)Lliurar a la Diputació de Girona (Servei de Comunicació Cultural) 3 exemplars de
cada número editat de les publicacions subvencionades.
g)Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin
aplicables.
Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els
supòsits següents:
a)Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions
estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta
establertes a l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e)El rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f)El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat
i el compliment dels drets dels usuaris.
g)La bona fe.
h)El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i)Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
Dissetè. Notificar aquest acord a l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya.
4.

JG982/000005/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cobeña
en matèria de control intern a les entitats locals (exp. 2019/575)
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La Junta de Govern acorda deixar la proposta sobre la taula, per a un estudi posterior.
5.

JG982/000006/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de La Pobla
de Mafumet en matèria de control intern a les entitats locals (exp.
2019/522)

Aprovació d’un conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet en matèria de control intern a les
entitats locals (Exp. 2019/522).
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 del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la 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 el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització 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, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 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.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o 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/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels 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.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
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Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet, representant-li una significativa economia de
recursos; per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern
amb les millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació a
l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet dobla la casuística i augmenta la possibilitat de
trobar més aviat solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació
de Girona.
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 La Pobla de Mafumet.
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
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet en matèria de Control Intern a les Entitats
Locals.
Antecedents
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat
en data 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 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 (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 permeten sistematitzar part de la funció
interventora i el control financer.
Que l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet 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 La Pobla de Mafumet per detallar els compromisos de la
Diputació de Girona i garantir el bon ús del coneixement transferit.
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat
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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 La
Pobla de Mafumet en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.”
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet, del tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET EN MATÈRIA DE
CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS
PARTS QUE HI INTERVENEN
Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom], en virtut de les facultats conferides per acord
de la Junta de Govern de [data].
I, de l’altra, l’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET amb NIF P4311100D,
representada per [càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom].
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 (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la 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.
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Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització 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, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 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.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o 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/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels 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.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet, representant-li una significativa economia de
recursos; per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern
amb les millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació l’Ajuntament
de La Pobla de Mafumet dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més
aviat solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona.
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 La Pobla de Mafumet.
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, a tals efectes,

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
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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 la 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.
Segon.- Durada
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord
exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons
procedeixi:
a)Per a l’exercici de la funció interventora:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics.
Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
b)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, tal i com estableix l’article 32.1.d)
del RD 424/2017.
Els models dels 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.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet
Els compromisos de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet són els següents:
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de
les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per
cap finalitat, i específicament la comercial.
b)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona,
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es
reservi a la finalitat autoritzada
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c)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització
i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú,
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació a 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 es
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada.
Sisè.- Responsables
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu
òrgan de govern corresponent.
Seran responsables i participaran en el projecte per part de l’Ajuntament de La Pobla
de Mafumet, qui designi la Intervenció de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet,
mitjançant la disposició que procedeixi del seu òrgan de govern corresponent.
Setè.- Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
Vuitè.- Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial
de l’Estat i l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet al Butlletí oficial de la Província
corresponent.
Novè.- Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre
les parts.
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal 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], [Població], Per l’Ajuntament de La
Pobla de Mafumet, [càrrec;nom]”
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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. Notificar el present acord a l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet i al Servei
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona.

6.

JG982/000007/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vilassar
de Dalt en matèria de control intern a les entitats locals (exp. 2019/584)

Aprovació d’un conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria de control intern a les entitats
locals (Exp. 2019/584).
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 del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la 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 el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització 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, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 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.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o 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/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
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Els models dels 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.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, representant-li una significativa economia de
recursos; per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern
amb les millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació a
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar
més aviat solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de
Girona.
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 Vilassar de Dalt.
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
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.
Antecedents
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat
en data 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 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 (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 permeten sistematitzar part de la funció
interventora i el control financer.
Que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 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.
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Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per detallar els compromisos de la Diputació de
Girona i garantir el bon ús del coneixement transferit.
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
Vilassar de Dalt en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.”
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, del tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT EN MATÈRIA DE
CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS
PARTS QUE HI INTERVENEN
Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom], en virtut de les facultats conferides per acord
de la Junta de Govern de [data].
I, de l’altra, l’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, amb NIF P0821300A,
representat per [càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom].
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 (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
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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 el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització 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, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 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.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o 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/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels 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.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, representant-li una significativa economia de
recursos; per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern
amb les millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat
solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona.
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 Vilassar de Dalt.
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, a tals efectes,

ACORDEN:
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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 (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la 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.
Segon.- Durada
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord
exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons
procedeixi:
a)Per a l’exercici de la funció interventora:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics.
Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
b)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, tal i com estableix l’article 32.1.d)
del RD 424/2017.
Els models dels 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.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Els compromisos de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt són els següents:
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de
les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per
cap finalitat, i específicament la comercial.
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b)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona,
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es
reservi a la finalitat autoritzada
c)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització
i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú,
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació a 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 es
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada.
Sisè.- Responsables
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu
òrgan de govern corresponent.
Seran responsables i participaran en el projecte per part de l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt, qui designi la Intervenció de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, mitjançant la
disposició que procedeixi del seu òrgan de govern corresponent.
Setè.- Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
Vuitè.- Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial
de l’Estat i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt al Butlletí oficial de la Província
corresponent.
Novè.- Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre
les parts.
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Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal 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], Vilassar de Dalt, Per l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, [càrrec;nom]”
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. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i al Servei
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
7.

JG982/000001/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Convocatòria de subvencions per
al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport
a les comarques gironines. Anualitat 2019 (exp. 2019/226)

L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions de promoció i foment de l’activitat
física i l’esport a les comarques gironines que es determinen en les bases
específiques 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 el dia 18 de desembre de 2018, i publicades al BOP núm. 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 14 de
gener 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 convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la
concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, el text de la qual es transcriu com
segueix:
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ DE
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A LES COMARQUES
GIRONINES. ANUALITAT 2019
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per 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, d’acord amb les bases
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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.
L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona d’acord amb l’art. 13.2.b del RD424/2017, de 28 d’abril, pel que
es regula el règim jurídic del Control Intern en les entitats del Sector Públic Local.
Els criteris de valoració de les sol·licituds estan recollits al punt 6 de les bases
publicades al BOPG número 246 de 27 de desembre de 2018.
Els programes de suport són:
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat
fisicoesportiva i l’esport.
A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva.
A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.
A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius
municipals.
A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals.
A5. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen
en competicions individuals.
Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per a
la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport:
B1. Suport a l’activitat esportiva de base.
B2. Suport a l’esport d’alta competició.
B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.
B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell
estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya.
B5. Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les entitats esportives.
Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de
l’activitat fisicoesportiva i l’esport.
Programa D. Programa «Neda a l’escola» d’adquisició i/o desenvolupament de
les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 2.070.000,00€. El crèdit pressupostari
va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents:
Programa
A1 Suport als programes municipals
A2 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius
A3 Suport a les actuacions de condicionament i
millora
A4 Suport a la renovació de la gespa artificial
A5 Suport als esportistes individuals

Aplicació
Pressupostària
520.3410.46200
520.3410.46201

310.000,00 €
40.000,00 €

520.3410.76200

500.000,00 €

520.3410.76202
520.3410.46200

140.000,00 €
60.000,00 €
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Total Programa A
Programa
B1 Suport a l’activitat esportiva de base
B2 Suport a l’esport d’alta competició
B3 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius
Suport a la participació en esdeveniments
B4
esportius
Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat
B5
de les entitats esportives

Programa
C Suport als consells esportius

Programa
D Programa “Neda a l’escola”

1.050.00,00 €

Aplicació
Pressupostària
520.3410.48103
520.3410.48105
520.3410.47000
520.3410.48106

200.000,00 €
310.000,00 €
40.000,00 €
70.000,00 €

520.3410.48106

55.000,00 €

520.3410.48106

25.000,00 €

Total Programa B

700.000,00 €

Import

Aplicació
Pressupostària
520.3410.48107
Total Programa C

Import
220.000,00 €
220.000,00 €

Aplicació
Pressupostària
520.3410.48102
Total Programa D
TOTAL PREVIST

Import
100.000,00 €
100.000,00 €
2.070.000,00 €

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim la que es preveu per a cada subprograma, derivada de
crèdits sobrants d’altres convocatòries o d’alguna modificació de crèdit. L’efectivitat
de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de
disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i
l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
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 el següent:
Programa
A1
A2
A3

Suport als programes municipals
Suport
a
l’organització
d’esdeveniments
esportius
Suport a les actuacions de condicionament i

Període de presentació de
sol·licituds
30 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al
BOPG.
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A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C
D

millora d’equipaments esportius municipals
Suport a la renovació de la gespa artificial
Suport als programes municipals d’ajuts als
esportistes que participen en competicions
individuals
Suport a l’activitat esportiva de base
Suport a l’esport d’alta competició
Suport
a
l’organització
d’esdeveniments
esportius
Suport a la participació en esdeveniments
esportius
Suport als actes de reconeixement d’antiguitat
de les entitats esportives.
Suport als consells esportius
Programa «Neda a l’escola»

De l’endemà de la publicació
l’extracte de la convocatòria
BOPG al 31 d’agost de 2019.
30 dies naturals a partir
l’endemà de la publicació
l’extracte de la convocatòria
BOPG.
De l’endemà de la publicació
l’extracte de la convocatòria
BOPG al 31 de maig de 2019.
30 dies naturals a partir
l’endemà de la publicació
l’extracte de la convocatòria
BOPG.

de
al
de
de
al
de
al
de
de
al

Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model normalitzat per a cada
subprograma que hi ha disponible al web de la Diputació de Girona i hauran d’anar
signades electrònicament de la forma següent:
Les entitats públiques hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del
Consorci AOC. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per la
plataforma EACAT.
Les entitats privades hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura
electrònica de l’entitat amb el certificat emès pel “Fondo Nacional de Moneda y
Timbre”. 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.
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
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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 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 2.070.000,00 €
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2019:
Programa
A1 Suport als programes municipals
A2 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius
A3 Suport a les actuacions de condicionament i
millora
A4 Suport a la renovació de la gespa artificial
A5 Suport als esportistes individuals

Programa
B1 Suport a l’activitat esportiva de base
B2 Suport a l’esport d’alta competició
B3 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius
Suport a la participació en esdeveniments
B4
esportius
Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat
B5
de les entitats esportives

Programa
C Suport als consells esportius

Programa
D Programa “Neda a l’escola”

Aplicació
Pressupostària
520.3410.46200
520.3410.46201

310.000,00 €
40.000,00 €

520.3410.76200

500.000,00 €

520.3410.76202
520.3410.46200
Total Programa A

140.000,00 €
60.000,00 €
1.050.00,00 €

Import

Aplicació
Pressupostària
520.3410.48103
520.3410.48105
520.3410.47000
520.3410.48106

200.000,00 €
310.000,00 €
40.000,00 €
70.000,00 €

520.3410.48106

55.000,00 €

520.3410.48106

25.000,00 €

Total Programa B

700.000,00 €

Import

Aplicació
Pressupostària
520.3410.48107
Total Programa C

Import
220.000,00 €
220.000,00 €

Aplicació
Pressupostària
520.3410.48102
Total Programa D
TOTAL PREVIST

Import
100.000,00 €
100.000,00 €
2.070.000,00 €
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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.
8.

JG982/000001/2019-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a
l'Ajuntament de Pontós (exp. 2018/2885)

Mitjançant acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 3 de maig de 2018 es
va aprovar la concessió d’una subvenció d’import 647,47 euros a l’Ajuntament de
Pontós (2018/2885), amb un termini per a justificar la subvenció fins el 15 de
novembre de 2018, dins de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural de 2018, dins les subvencions de noves tecnologies.
Vist que se li ha fet un requeriment a l’Ajuntament de Pontós per a justificar la
subvenció amb data de 29 de novembre de 2018 (R.S.) i que se li donaven 15 dies
hàbils, comptats a partir del dia següent al del requeriment, per a justificar.
Vist que se l’Ajuntament de Pontós no ha presentat la justificació.
Vist l’informe del cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, i els
antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Noves
Tecnologies, per unanimitat, acorda:
Primer. Declarar la pèrdua del dret a obtenir la subvenció concedida per acord de la
Junta de Govern de 3 de maig de 2018 a l’Ajuntament de Pontós, en la convocatòria
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de 2018, dins les subvencions de noves
tecnologies, atès que l’Ajuntament no ha presentat la justificació.
Segon. Atorgar un termini de 15 dies de tràmit d'audiència per a la presentació de les
al·legacions o documents que estimin convenients.
Tercer. Si una vegada exhaurit el termini establert en el punt segon, no s'ha rebut cap
documentació, s'ordenarà el tancament i arxiu de l'expedient.
Quart. Notificar l’acord precedent a l’Ajuntament de la Pontós.
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9.

JG982/000002/2019-PDDNT; Proposta Diputat Delegat Noves Tecnologies;
Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Declarar la pèrdua del dret a
obtenir la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern a
l'Ajuntament de la Selva de Mar (exp. 2018/2782)

Mitjançant acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de 3 de maig de 2018 es
va aprovar la concessió d’una subvenció d’import 627,57 euros a l’Ajuntament de la
Selva de Mar (2018/2782), amb un termini per justificar la subvenció fins el 15 de
novembre de 2018, dins de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural de 2018, dins les subvencions de noves tecnologies.
Vist que se li ha fet un requeriment a l’Ajuntament de la Selva de Mar per a justificar la
subvenció amb data de 29 de novembre de 2018 (R.S.) i que se li donaven 15 dies
hàbils, comptats a partir del dia següent al del requeriment, per a justificar.
Vist que se l’Ajuntament de la Selva de Mar no ha presentat la justificació.
Vist l’informe del cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i els
antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Noves
Tecnologies, per unanimitat, acorda:
Primer. Declarar la pèrdua del dret a obtenir la subvenció concedida per acord de la
Junta de Govern de 3 de maig de 2018 a l’Ajuntament de la Selva de Mar, en la
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de 2018, dins les
subvencions de noves tecnologies, atès que l’Ajuntament no ha presentat la
justificació.
Segon. Atorgar un termini de 15 dies de tràmit d'audiència per a la presentació de les
al·legacions o documents que estimin convenients.
Tercer. Si una vegada exhaurit el termini establert en el punt segon, no s'ha rebut cap
documentació, s'ordenarà el tancament i arxiu de l'expedient.
Quart. Notificar l’acord precedent a l’Ajuntament de la Selva de Mar.
10.

JG982/000002/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat
per AGR (exp. 2018/5982)

Per resolució de presidència, de 26 de juny de 2018, es va incoar expedient de
responsabilitat patrimonial de núm. 2018/5982, derivat de la reclamació instada pel
senyor AGR, i es designava instructor i secretari de l’expedient.
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 7 de gener de
2019 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu:
“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial esmentat a
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l’encapçalament, instat pel senyor AGR.
I. ANTECEDENTS
1. A instàncies de la reclamació efectuada pel senyor AGR (Registre General
d’Entrada de la Diputació de Girona 1-2018-009891-2, de 24 de maig de 2018),
sol·licita una indemnització econòmica de 6.802,52 euros pels danys soferts el dia 28
de maig de 2017, a conseqüència de l’existència de grava a la calçada al punt
quilomètric 5+500 de la carretera GI-532, de les Serres segons afirma el reclamant.
2. En data 26 de juny de 2018 es va aprovar la resolució d'incoació del procediment i
es va nomenar l’instructor.
3. Per provisió, de data 17 de setembre de 2018, es va obrir un període de prova, es
va admetre la prova documental aportada pel reclamant i es va sol·licitar informe del
Servei de Xarxa Viària Local.
4. Per provisió, de data 8 de novembre de 2018, s’incorpora a l’expedient l’informe del
Servei de Xarxa Viària Local emès en data 6 de novembre de 2018, es resol
negativament sobre la petició d’interrogatori demanada i es posa de manifest
l’expedient per tal de formular al·legacions.
5. En data 19 d’octubre de 2018 l’interessat presenta escrit d’al·legacions donant per
reproduïts els motius del seu escrit inicial i demanat que s’estimin les seves peticions.
II. FONAMENTS JURÍDICS
L’interessat reclama ser indemnitzat pels danys personals soferts, el dia 28 de maig
de 2017, como a conseqüència de l’accident produït amb el seu vehicle de servei, a la
carretera GI-532, de les Serres.
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la falta de
manteniment i conservació de la carretera GI-532.
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, l’article
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul i exclou
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.
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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 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 amb 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 supòsit, s’aporta
comunicat d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia amb número
001434/17/ARTGIRONA que situa els fets a la carretera GI-532 i estableix com a
causa principal de l’accident una infracció de velocitat o velocitat inadequada per les
condicions existents així com s’indica que al tram li afecta un senyal de perill de forts
revolts amb velocitat màxima aconsellable de 40 km/h en un tram de 5 km i el senyal
es troba a un quilòmetre abans de l’accident.
Pel que fa als danys al·legats, aquests s’extreuen de la documentació mèdica
aportada i de les valoracions de la part.
En concret l’interessat acredita la baixa laboral des del 28/05/2017 al 01/08/2017 és a
dir 65 dies que valora com a perjudici personal.
Tanmateix l’interessat valora 58 dies com a perjudici bàsic i 2 punts de seqüeles com
a perjudici psicofísic sense especificar el període temporal.
En el present supòsit per part del reclamant es presumeix l’existència del perjudici
psicofísic sense que s’hagi aportat cap mena de prova documental que l’acrediti. Així
mateix s’ha procedit a la seva valoració i quantificació sense cap base documental
mèdica que el justifiqui.
Segons l’article 35 i 37.1 de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del
sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents
de circulació, s’han de justificar els criteris utilitzats per a quantificar les
indemnitzacions assignades segons la normativa corresponent així com que la
determinació i valoració de les seqüeles i de les lesions temporals s’han de realitzar
mitjançant informe mèdic ajustat a les normes del sistema de valoració fet que, en el
present supòsit no ha ocorregut.
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El fet que s'imputa a la Diputació de Girona com a causant de l’accident, és la manca
de manteniment de la calçada degut a l’existència de grava.
Pels motius que seguidament es descriuen, d’acord amb la instrucció de l’expedient i
l’informe del Servei de Xarxa Viària Local que consta a l’expedient, no es considera
que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de
l'administració i els danys reclamats:
1r. Es portava un acurat manteniment de la via i les tasques de vigilància eren
adequades d’acord amb el tipus i funció de la carretera. Com recull l’informe
esmentat, la via era objecte d’un manteniment periòdic ordinari (sega i neteja de
cunetes, manteniment de gàlib, regs asfàltics, arranjaments de forats, retirada
d’obstacles de la via, etcètera) i també d’actuacions successives de reparació i millora
de més ampli abast, així com les tasques de vigilància de la carretera continues, amb
una periodicitat mínima setmanal.
Tenint en compte que es tracta d'una via local, s'extreu la conclusió que la carretera
en el seu conjunt es trobava en bones condicions per a la circulació i el servei a la via
era adequat.
2n. Segons l’informe del Servei de Xarxa Viària Local i l’informe policial si bé la
velocitat genèrica de la via seria de 90 km/h en el tram on es va produir l’accident hi
ha un senyal indicatiu de revolts perillosos i velocitat aconsellable de 40 km/h així com
diferents senyals d’advertència.
3r. Tal com especifica l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, no es va rebre avís
de l’accident fins la presentació de la present reclamació i, el que és més sorprenent,
l’accident es va produir en el marc d’una prova esportiva ciclista sense l’informe
preceptiu del titular de la carretera, tal i com exigeix l’article 112.1 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Carreteres
i l’article 2.2 de l’Annex II del Reglament General de Circulació.
4t. En quart lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, 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. Segons l’informe del
Servei, es considera que, tractant-se d’un tram amb revolts a dreta i esquerra
degudament senyalitzats, la velocitat era totalment inadequada tal i com conclou el
propi atestat policial. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, 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.
En aquest sentit, cal tenir en compte el que disposa l’article 21 del Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària que estableix que: ‘El
conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte,
a més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l’estat
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de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals
i de circulació i, en general, totes les circumstàncies que concorrin en cada moment, a
fi d’adequar la velocitat del seu vehicle a aquelles, de manera que sempre el pugui
parar dins dels límits del seu camp de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui
presentar.’
En definitiva, els motius indicats constaten que la gestió de la via s’adequava
perfectament als estàndards de servei a la carretera exigibles (tant de manteniment i
vigilància com de temps de resposta davant incidències), no essent admissible
pretendre l’omnipresència de l’administració davant actuacions de tercers i sense tenir
gens en compte la responsabilitat personal dels propis usuaris de la via i, per tant, no
és possible establir una relació causa-efecte directa i eficaç entre el titular de la via i
els danys al·legats.
En els termes exposats, i en relació amb el sistema de responsabilitat patrimonial
objectiva, la jurisprudència més recent (sentència número 412/2015 de la Secció
quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de maig de 2015) en
supòsits similars estableix que: ‘La prestació per l'administració d'un determinat servei
públic i la titularitat per part d'aquella de la infraestructura material per a la seva
prestació, no implica que el vigent sistema de responsabilitat patrimonial objectiva de
les administracions públiques, converteixi a aquella en asseguradora universal de tots
els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa
per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuar administratiu,
perquè del contrari es transformaria aquell en un sistema providencialista no previst
en el nostre ordenament jurídic.
També cal afegir que la intervenció culpable o negligent del mateix perjudicat, o d'un
tercer, aliè a l'organització administrativa, trenca la relació de causalitat i, en
conseqüència, no es pot exigir responsabilitat ni menys imputar-la al funcionament
normal o anormal dels serveis públics. Per això cal que la intervenció del tercer sigui
la causa eficient del dany o perjudici produït.’
III. CONCLUSIÓ
Per tot això, considero que en aquest supòsit no concorren els requisits necessaris
perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració ni es pot establir cap nexe
de causalitat entre els danys reclamats i l'actuació de l'administració que gestiona la
carretera i, per aquest motiu, es pot eximir a la Diputació de Girona del deure
d’indemnitzar els reclamants.
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan
competent dicti resolució desestimant les peticions de la reclamació efectuada.”
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària,
per unanimitat, acorda:
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Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per AGR,
relativa a danys soferts en accident de circulació a la carretera GI-532, circulant amb
el vehicle amb matrícula XXX-FLG, en data 28 de maig de 2017.
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.
11. Proposicions urgents
No n’hi ha.
12. Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les10.32 h de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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