
Número: 209 
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
Data: 21 de setembre de 2021
Hora: 12:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/7254

Hi assisteixen
President Miquel Noguer i Planas
Vicepresidents Pau Presas i Bertran

Albert Piñeira i Brosel
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer

Maria Àngels Planas i Crous
Diputats/Diputades Jordi Camps i Vicente

Jaume Dulsat i Rodríguez
Roser Estañol i Torrent
Eduard Llorà i Cullet
Jordi Masquef i Creus
Montserrat Mindan i Cortada
Josep Sala i Leal
Jordi Xargay i Congost
Joaquim Ayats i Bartina
Josep Maria Bagot i Belfort
Lluís Amat i Batalla
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Joan Fàbrega i Solé
Josep Piferrer i Puig
Eva Viñolas i Marín
Pere Casellas i Borrell
Juli Fernández i Iruela
Víctor Puga i López
Beatriz Ventura i Navarro
Marta Guillaumes i Pibernat
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López

Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas
Interventora Núria Josa i Arbonès

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la
sessió ordinària anterior que va tenir lloc el dia 20 de juliol
de 2021
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2 Presa de possessió del càrrec de diputada per part de la 
senyora Marta Guillaumes Pibernat

3 Donar compte de la modificació del grup polític 
Candidatura d’Unitat Popular a la Diputació de Girona, de 
la seva integrant, presidencia i portaveu.

2021/A010101/7254

4 Decrets corresponents als mesos de juliol i agost de 2021

5 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ LOCAL

6 Informació al Ple de l'execució dels pressupostos i del 
moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, 
dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits 
del 1r semestre vençut de l'exercici 2021, així com de la 
informació tramesa al Ministeri d'Hisenda en relació a 
l'execució del pressupost referida al 2n trimestre de 2021 
- Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos

2021/F010700/6622

7 Aprovació inicial del crèdit extraordinari DG 3CE 8/2021 
del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 
2021 - Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos

2021/F010401/7420

8 Rectificació de l'inventari general de la Diputació de 
Girona a 31/12/2020 - Patrimoni i Expropiacions

2021/J010100/113

9 Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i 
drets afectats, i inici de l'expedient d'expropiació forçosa 
derivat de l'execució del projecte constructiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la ctra. GIV-6226, de l'N-II a 
Garrigàs - Patrimoni i Expropiacions 

2021/J020200/5815

10 Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i 
drets afectats i inici de l'expedient d'expropiació forçosa 
derivat de l'execució del projecte constructiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de 
Sant Esteve de Guialbes - Patrimoni i Expropiacions

2021/J020200/6257

11 Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i 
drets afectats i inici de l'expedient d'expropiació forçosa 
derivat de l'execució del projecte constructiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de 
Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol - 
Patrimoni i Expropiacions

2021/J020200/4169
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12 Aprovació inicial de les bases unificades del Departament 
PIDEL anualitat 2022 - Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local

2021/X020100/7197

13 Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona i altres - Xaloc

2021/A030100/5234

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

14 Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs 
dels Programes Pedagògics i Divulgatius "Això Pinta Bé"  
- Cooperació Cultural

2021/X020100/6739

15 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores 
de subvencions per a la restauració i conservació 
d'immobles d'interès patrimonial - Monuments

2021/X020100/7441

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

16 Autorització disposició de la despesa a favor de SUMAR, 
SL amb relació als sobrecostos generats per la COVID-19
en la gestió del Centre de dia Les Bernardes de Salt, 
període gener-abril 2021 - Acció Social

2021/D060103/6951

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

17 Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la 
Diputació de Girona 2020-2023 - Medi Ambient

2021/D030101/6400

18 Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Camprodon, 
per la instal·lació de xarxes de calor cofinançades pel 
FEDER - Servei de Programes Europeus 

2016/X020200/909

19 Aprovació d'un conveni de cessió a l'Ajuntament 
d'Agullana d'un tram urbà de la ctra. GI-504, de Terrades 
a Agullana - Xarxa Viària

2021/D030400/6149

20 Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIV-5147, entre el trencant de Corts i 
Camós - Xarxa Viària

2021/K010401 /7412

21 Aprovació definitiva del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIV-6226, de l'N-II a Garrigàs, PK 0+000 a
0+340 - Xarxa Viària

2021/K010401 /4896

22 Aprovació definitiva del projecte de Condicionament d'un 
tram de la ctra. GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes - 
Xarxa Viària

2021/K010401 /5794
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23 Mocions d'urgència

24 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El  senyor  President,  Miquel  Noguer,  pren  la  paraula  i  diu:  Siguem,  de  nou,  ben
retrobats en aquesta sala de plens, que ja ho enyoràvem això, perquè feia gairebé un
any i mig que no ens podíem reunir tots plegats fent un plenari presencial i ho vàrem
haver de fer... bé, telemàtic ho hem anat fent tot i en trobades també reduïdes. Però,
en tot cas, doncs tothom sigui ben tornat i que hi sigui tothom i amb salut, el que vol dir
que hem sigut capaços momentàniament... perquè dir que això s'ha acabat seria no dir
la veritat, sí que estem en aquest moment en una bona situació, però que no hi podem
caure. Si ens descuidem altra vegada, si no som prou responsables tots plegats, la
societat...  evidentment,  el  virus això no hi  entén d'una altra cosa. Per tant,  si  som
capaços d'anar-ho fent bé segurament doncs que podrem continuar... tornar-ho a fer
presencial com era abans i com és desitjable per part de tots plegats. Per tant, siguem
de nou ben retrobats en aquesta sala de plens. També val a dir que prendrà possessió
la senyora Guillaumes però que també en aquest període hi ha hagut dues preses de
possessió, del senyor Amat i del senyor Puga, que en tot cas també han sigut preses
de possessió que els hem hagut de fer no podent-hi ser tots reunits presencialment en
aquest plenari. La qual cosa, doncs... bé, tampoc va ser del tot normal. Sí que vam fer-
ho bé, però que en tot cas és així. Per tant, també sigueu benvinguts de nou en aquest
plenari: el Víctor Puga que és la seva segona etapa en aquesta Diputació després d'un
període de gairebé dos anys de no ser-hi, per tant, Víctor ben tornat. I el Lluís Amat
que, en tot cas, alcalde de la Vall d'en Bas, que sí que va ser una substitució també de
la garrotxina, de la diputada, avui secretària general, la senyora Barnadas, i que també
vas haver d'entrar per primera vegada aquí, Lluís, doncs de manera també presencial,
per tant, de nou, avui que ho fem presencial benvingut. 
Si  els  hi  sembla  anem  a  començar  aquesta  sessió  ordinària  del  ple  del  mes  de
setembre amb el primer punt de l’ordre del dia. 

1. Lectura  i  aprovació,  si  escau,  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió
ordinària anterior que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2021

La  corporació  APROVA per  unanimitat  l’esborrany  de  l’acta  de  la  sessió  ordinària
anterior, que va tenir lloc el dia 20 de juliol de 2021, prèviament tramesa als senyors
diputats i a les senyores diputades.

2. Presa de possessió del càrrec de diputada per part de la senyora Marta
Guillaumes Pibernat

El senyor President, manifesta que el segon punt de l’ordre del dia seria la presa de
possessió del càrrec de diputada per part de la senyora Marta Guillaumes que, com
saben, substitueix a la senyora Laia Pèlach.

Previ lliurament al secretari de la corporació de la credencial estesa pel president de la
Junta Electoral  Central,  presentada la  declaració de béns i  activitats,  i  després de
prometre el càrrec segons la fórmula legalment establerta per Reial Decret 707/1979,
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de 5 d’abril, afegint-hi: Sí, prometo per imperatiu legal, pren possessió del càrrec de
diputada la  senyora  MARTA GUILLAUMES  PIBERNAT  (CUP-AMUNT)  pel  Partit
Judicial de Girona.

El senyor President, dona la benvinguda a la senyora Marta Guillaumes i li fa entrega
del pin institucional. 

La diputada senyora Marta Guillaumes, ocupa el seu seient i fa la intervenció següent:
Gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc saludar les diputades i els diputats i així
també els treballadors i treballadores de la Diputació amb qui compartiré el que resta
de mandat. Volia dirigir i compartir unes paraules amb tots vostès. Com escrivia la Laia
Pèlach, la crònica del seu darrer ple, canvien les cares, és evident, canvien les cares
però no canviem la línia política. Canviem les persones però les causes continuen. I
una de les causes, que no l'única, de la CUP és lluitar per transformar les institucions
públiques.  Una  tasca  complexa  quan  una  institució  com  la  Diputació  a  voltes
representa allò que fan que moltes ens allunyem de la política institucional. La CUP va
entrar  a la  Diputació  el  2015 i  des  d'aleshores,  gràcies  a la  tasca primer  de Lluc
Salellas  i  després  de la  Laia  Pèlach,  s'han observat  alguns canvis.  Hem forçat  el
Govern  a  debatre  els  plens,  hem  normalitzat  el  fet  de  presentar  mocions,  hem
fiscalitzat més enllà dels precs i preguntes dels plens, hem presentat alternatives i hem
exercit el que hem pogut com a actors de transparència i hem trencat dinàmiques de
grans pactes als despatxos i d'absència de debat públic obert i transparent. Tot i això,
continuem defensant, tot i aquests canvis que hem anat fent, que són institucions, la
Diputació és una d'elles, que s'han de transformar i fins i tot s'haurien d'extingir tal i
com el mateix Estatut de Catalunya ja preveu des de fa molts anys. En un context de
crisi global amb la globalització, la pèrdua de confiança en les institucions, l’auge del
feixisme, la pandèmia deguda a la COVID-19, l'emergència climàtica i etcètera, i de
crisi local, amb una taxa de risc de pobresa a Catalunya del 26,3 %, i un augment de
tots els indicadors de desigualtat el 2020 que colpegen especialment infants, migrants i
gent gran, caldrà fer molts esforços per afrontar una crisi ecològica i social de la qual
no hem vist  ni  la  punta  de l'iceberg. Vist  això,  pensem que  és  essencial  que les
institucions, totes diputacions, ajuntaments, Parlament, tinguin una visió panoràmica
que repensin les seves tasques i que coneguin bé quin és el context en el qual es
mouen. Des de la CUP defensem que mentre no arribi la transformació, el canvi de les
institucions com la Diputació, ens cal una transformació profunda: de ser estructures
orientades als interessos de partit, cal que es transformin en estructures organitzatives
flexibles i que posin en valor la capacitat de contextualitzar els desitjos i les necessitats
de la ciutadania perquè esdevinguin una eina de redistribució del poder la riquesa i els
recursos, i especialment que siguin estructures organitzatives orientades al bé comú i
no una eina per al manteniment de privilegis. El pla de treball per aquests dos anys
que vénen seguirà una línia propositiva en matèria de drets socials i  s'intensificarà
especialment pel que fa a la defensa dels drets ambientals, posant especial èmfasi en
les polítiques públiques que caldrà amb relació a la situació d'emergència climàtica
actual, i la necessària transició ecosocial que ha de posar rumb cap a la sostenibilitat
ambiental  social  i  econòmica.  Alhora també seguirem en la línia de fiscalització de
l'activitat política, iniciada per la Laia Pèlach amb la campanya “No m’ho empasso” per
denunciar l’alt  cost de l'estructura política i unes pràctiques més que discutibles en
relació a l'atorgament de subvencions. Aquest continua sent un dels reptes importants
de  la  nostra  feina  a  la  Diputació:  obrir  el  debat  públic  respecte  a  la  funció  de  la
Diputació i, en general, respecte no només de la Diputació sinó la governança d'allò

5

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



públic. També com a CUP, a la Diputació continuarem treballant per unes institucions
compromeses amb els drets i llibertats i amb el projecte col·lectiu que és la república
catalana independent. La nostra tasca a la Diputació passa sobretot per garantir que
aquesta institució actuï com a servei públic per a tots els municipis de la demarcació,
un  servei  públic  que  treballi  sota  els  criteris  de  transparència  bona  governança,
integritat  i  ètica.  Una  transparència  institucional  necessària  perquè  la  ciutadania
recuperi la confiança en les institucions. Una bona governança en el sentit que hi hagi
una relació equilibrada entre la  institució i  el  territori,  una governança que ofereixi
noves possibilitats a la ciutadania per millorar la gestió pública i, finalment, integritat i
ètica de tots els engranatges que mouen aquesta institució pública. Com a CUP, i ja
acabo,  continuarem essent  crítiques i  constructives,  combatent  el  partidisme de la
Diputació,  denunciant  qualsevol  pràctica  irregular,  qüestionant  el  paper  de  les
diputacions, exercint d'actors de transparència i alhora mantenint un peu al carrer, al
costat de les lluites socials i ambientals presents arreu del territori de les comarques
gironines. Continuarem com sempre treballant per un món millor.  Per nosaltres, un
món  millor  implica  un  món  amb  millors  persones  fent  millors  coses  persones
implicades en transformar els desitjos en realitats i les necessitats en fets, persones
compromeses en la lluita per un poble de persones cultes, lliures i felices. Gràcies.

3. Donar  compte  de  la  modificació  del  grup  polític  Candidatura  d’Unitat
Popular  a  la  Diputació  de  Girona,  de  la  seva  integrant,  presidencia  i
portaveu.

“De conformitat amb allò previst a l’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya, els
articles 40 i 41 del Reglament orgànic de la corporació i articles 23 i 24 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i amb motiu dels canvis
produïts a la Corporació, es dóna compte de la modificació del grup polític Candidatura
d’Unitat  Popular  a  la  Diputació  de  Girona,  amb  indicació  de  la  seva  integrant,
presidència I portaveu.

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - Integrant: Marta Guillaumes Pibernat.

Presidenta de grup: Marta Guillaumes Pibernat
Portaveu: Marta Guillaumes Pibernat”

El Ple de la Corporació queda assabentat 

4. Decrets corresponents als mesos de juliol i agost de 2021

S’informa dels decrets corresponents als mesos de juliol i agost de 2021, numerats del
núm. 2139 al núm.2895.

5. Informació de la Presidència

Assistència telemàtica o presencial als actes representatius: 
- A Amer, a la inauguració de les obres d’abastament en alta al veïnat Costa de

Sta. Brígida. 
- A Sant Feliu de Guíxols, a l’acte de presentació de l’exposició temporal Univers

Guinovart, a l’Espai Carmen Thyssen.
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- A Sant Llorenç de Sous, a la celebració de la Festa del Monestir. 
- A Núria, a la Festivitat de Sant Gil 2021.
- A la Casa de Cultura de Girona, a la inauguració de l’exposició “Plànols de

castells, viles, esglésies i capelles de les terres gironines l’any 1719”.
- A Girona,  a  l’acte  institucional  de  commemoració  de  la  Diada  Nacional  de

Catalunya.
- A Sant Feliu de Guíxols, a la ofrena floral a la tomba del president Irla, també el

dia 11 de setembre. 
- A Palau de Santa Eulàlia, a la reobertura de l’Escola. 
- A Sant Joan de les Abadesses, a la celebració del Ball dels Pabordes, dins dels

actes de la Festa Major.

Visites telemàtiques o presencials: 
- Amb la Sra. Laia Cañigueral, delegada del govern de la Generalitat a Girona. 
- Amb la Sra. Rosa Vestit, delegada territorial del govern a la Catalunya Central.
- Amb l’Excm.  i  Rvdm.  Sr.  Joan-Enric  Vives,  arquebisbe  d’Urgell  i  copríncep

d’Andorra, al Palau Episcopal de La Seu d’Urgell. 
- Amb  l’Hble.  Sra.  Teresa  Jordà,  consellera  d’Acció  Climàtica,  Alimentació  i

Agenda Rural, en reunió conjunta amb el president de la Diputació de Lleida i el
president del Consell Comarcal d’Osona. 

- Amb els presidents de les Diputacions catalanes, a la seu de la Diputació de
Lleida.

- Amb els alcaldes i les alcaldesses de: Sant Gregori, La Cellera, Amer, Castelló
d’Empúries, Campelles, Sant Miquel de Campmajor, Palau de Santa Eulàlia,
Mont-ras i Palau Saverdera.

- En visita a territori, amb els alcaldes de Llançà. Selva de Mar i Port de la Selva,
arran de l’incendi esdevingut el mes de juliol; a Bolvir, a Guils de Cerdanya; a
Fontcoberta; a Cadaqués i a l’Illa de Portlligat.

- Entitats i particulars: 36.

Reunions de treball telemàtiques o presencials: 
- Juntes de Govern.
- Junta de Govern i Ple del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.
- Junta de Portaveus. 
- Reunions  periòdiques  del  Gabinet  Territorial  de  Coordinació  d’Emergències

COVID-19.
- Reunió sobre la Gestió de la nova onada COVID, amb el departament de Salut,

la Regió Sanitària de Girona, Protecció Civil, els SSTT Interior de Girona i la
Secretaria de Governs Locals.

- Reunió del Patronat de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial de l’ACM. 
- Al Patronat de la Fundació Girona Regió del Coneixement.
- Reunió urgent arran de la decisió TSJC, amb el conseller de Salut i el conseller

d’Interior – amb motiu de l’anul·lació del toc de queda. 
- Reunió  del  Món  Local,  amb  presidències  de  les  Diputacions  i  Entitats

Municipalistes.
- Taula de Treball COVID-19 de la Diputació de Girona.
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- A la Reunió de la  Comissió de Diputacions Provincials,  Cabildos i  Consells
Insulars de la FEMP, a Almería. 

- Consells d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
- Junta  General  Extraordinària  d’Accionistes  del  Patronat  de  Turisme  Costa

Brava Girona. 
- Mitjans de comunicació: Entrevista amb Onda Cero, amb Alcaldes.EU i amb TV

Girona. 
- Rodes de premsa de presentació de l’estudi sobre els efectes de l’eliminació

dels peatges a l’AP-7 i de la presentació del Festival Temporada Alta 2021.

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIO LOCAL

6. Informació  al  Ple  de  l'execució  dels  pressupostos  i  del  moviment  i  la
situació de la tresoreria de la corporació, dels seus organismes autònoms i
dels consorcis adscrits del 1r semestre vençut de l'exercici 2021, així com
de la informació tramesa al Ministeri d'Hisenda en relació a l'execució del
pressupost  referida  al  2n trimestre  de 2021 -  Intervenció-Comptabilitat  i
Pressupostos. 2021/F010700/6622

“L’article 207 del TRLRHL disposa que la Intervenció de l’entitat local ha de trametre al
Ple, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del
moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del
pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que estableixi el
Ple. 

Així mateix, la regla 52.1 de la ICAL normal 2013 disposa que la Intervenció o òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat elaborarà la informació de l’execució dels
pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria, que ha de remetre al Ple de
la corporació, per conducte de la Presidència, en els terminis i amb la periodicitat que
el Ple hagi establert.

La base 9 d’execució del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2021 diu
que la Intervenció General ha de trametre al Ple la informació per semestre vençut
sobre l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la
corporació, dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits. 

Mitjançant resolució de Presidència de 13 de juliol de 2021, s’acorda encomanar a la
Intervenció General l’elaboració de la informació sobre l’execució dels pressupostos i
del  moviment  i  la  situació  de la  tresoreria  de la  corporació,  dels  seus organismes
autònoms i dels consorcis adscrits del primer semestre vençut de l’exercici 2021, per
tal d’elevar-la al Ple de la Corporació per al seu coneixement.
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Així mateix, l’apartat 2 de la mateixa base disposa que, en la mateixa sessió plenària,
s’ha de donar  compte de l’última informació tramesa per  la  Intervenció  General  al
Ministeri d’Hisenda en relació als pressupostos de les entitats relacionades en la base
3a, en compliment de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En
aquest sentit, la Intervenció General ha emès, en data 29 de juliol de 2021, l’informe
de tramesa d’informació trimestral sobre l’actualització de l’informe de la Intervenció de
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute, corresponent
al segon trimestre de 2021.

Atesos els  anteriors antecedents,  la  Comissió Informativa d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple
de la Corporació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Donar-se  per  assabentat  de  l’informe  de  la  Intervenció  General  sobre

l’elaboració i  l’estructura de la  informació a remetre al  Ple de la  corporació,  sobre

l’execució dels pressupostos i del moviment i  la situació de la tresoreria del primer

semestre vençut de 2021, el  detall  del  qual s’adjunta com a annex a la proposta i

s’integra  en  aquest  acord  a  tots  els  efectes  legals.  A  continuació  es  transcriu

literalment el resum de l’informe:

a) PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

o Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials 138.885.000,00
Modificacions de crèdit 27.143.596,81
Crèdits definitius 166.028.596,81
Despeses compromeses 110.292.871,46
Grau d’execució de compromisos 66,43%
Obligacions reconegudes netes 56.922.524,07
Grau d’execució d’obligacions 34,28%
Pagaments realitzats 45.768.845,97
Grau d’execució dels pagaments 80,41%

o Execució del pressupost d’ingressos corrents

Previsions inicials 138.885.000,00
Modificacions de previsions 27.143.596,81
Previsions definitives 166.028.596,81
Drets reconeguts nets 64.179.994,02
Grau d’execució de drets 38,66%
Recaptació neta 64.069.338,93
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Grau d’execució de la recaptació 99,83%

o Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2021 68.399.669,52
Ingressos 113.756.500,25
Pagaments 103.325.915,15
Saldo a 30/06/2021 78.830.254,62

b) PRESSUPOST  DE  L’ORGANISME  AUTÒNOM  DE  SALUT  PÚBLICA
DIPSALUT

o Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials 14.781.000,00
Modificacions de crèdit 3.263.252,59
Crèdits definitius 18.044.252,59
Despeses compromeses 10.285.737,24
Grau d’execució de compromisos 57,00%
Obligacions reconegudes netes 3.506.636,71
Grau d’execució d’obligacions 19,43%
Pagaments realitzats 3.403.684,87
Grau d’execució dels pagaments 97,06%

o Execució del pressupost d’ingressos corrents

Previsions inicials 14.781.000,00
Modificacions de previsions 3.263.252,59
Previsions definitives 18.044.252,59
Drets reconeguts nets 9.380.649,26
Grau d’execució de drets 51,99%
Recaptació neta 146.148,60
Grau d’execució de la recaptació 1,56%

o Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2021 8.270.429,79
Ingressos 144.475,30
Pagaments 6.621.280,63
Saldo a 30/06/2021 1.793.624,46

c) PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE XARXA LOCAL - XALOC

o Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials 12.447.000,00
Modificacions de crèdit 1.023.319,98
Crèdits definitius 13.470.319,98
Despeses compromeses 7.788.970,19
Grau d’execució de compromisos 57,82%
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Obligacions reconegudes netes 4.386.403,30
Grau d’execució d’obligacions 32,56%
Pagaments realitzats 4.341.120,06
Grau d’execució dels pagaments 98,97%

o Execució del pressupost d’ingressos corrents

Previsions inicials 12.447.000,00
Modificacions de previsions 1.023.319,98
Previsions definitives 13.470.319,98
Drets reconeguts nets 6.729.876,46
Grau d’execució de drets 49,96%
Recaptació neta 6.706.018,38
Grau d’execució de la recaptació 99,65%

o Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2021 13.010.084,85
Ingressos 106.930.104,35
Pagaments 96.553.473,84
Saldo a 30/06/2021 23.386.715,36

d) PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA
ISAAC ALBÉNIZ

o Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials 3.266.275,00
Modificacions de crèdit 323.437,50
Crèdits definitius 3.589.712,50
Despeses compromeses 1.803.401,43
Grau d’execució de compromisos 50,24%
Obligacions reconegudes netes 1.658.522,89
Grau d’execució d’obligacions 46,20%
Pagaments realitzats 1.374.405,78
Grau d’execució dels pagaments 82,87%

o Execució del pressupost d’ingressos corrents

Previsions inicials 3.266.275,00
Modificacions de previsions 323.437,50
Previsions definitives 3.589.712,50
Drets reconeguts nets 1.897.330,74
Grau d’execució de drets 52,85%
Recaptació neta 1.896.666,09
Grau d’execució de la recaptació 99,96%

o Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2021 611.084,98
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Ingressos 2.031.932,44
Pagaments 1.419.612,18
Saldo a 30/06/2021 1.223.405,24

e) PRESSUPOST DEL CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

a. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials 25.648.000,00
Modificacions de crèdit 11.928.088,83
Crèdits definitius 37.576.088,83
Despeses compromeses 25.851.804,06
Grau d’execució de compromisos 68,80%
Obligacions reconegudes netes 10.222.440,03
Grau d’execució d’obligacions 27,20%
Pagaments realitzats 9.835.970,00
Grau d’execució dels pagaments 96,22%

b. Execució del pressupost d’ingressos corrents

Previsions inicials 25.648.000,00
Modificacions de previsions 11.928.088,83
Previsions definitives 37.576.088,83
Drets reconeguts nets 9.126.410,77
Grau d’execució de drets 24,29%
Recaptació neta 7.689.228,27
Grau d’execució de la recaptació 84,25%

c. Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2021 33.147.928,36
Ingressos 10.492.177,82
Pagaments 11.171.179,57
Saldo a 30/06/2021 32.468.926,61

f) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

a. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials 9.572.000,00
Modificacions de crèdit 1.687.846,79
Crèdits definitius 11.259.846,79
Despeses compromeses 1.965.725,68
Grau d’execució de compromisos 17,46%
Obligacions reconegudes netes 611.723,77
Grau d’execució d’obligacions 5,43%
Pagaments realitzats 554.204,91
Grau d’execució dels pagaments 90,60%

b. Execució del pressupost d’ingressos corrents
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Previsions inicials 9.572.000,00
Modificacions de previsions 1.687.846,79
Previsions definitives 11.259.846,79
Drets reconeguts nets 934.197,66
Grau d’execució de drets 8,30%
Recaptació neta 915.300,44
Grau d’execució de la recaptació 97,98%

c. Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2021 50.474,59
Ingressos 2.160.023,38
Pagaments 558.869,87
Saldo a 30/06/2021 1.651.628,10

g) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRES

a. Execució del pressupost de despeses corrent

Crèdits inicials 646.000,00
Modificacions de crèdit 154.032,52
Crèdits definitius 800.032,52
Despeses compromeses 427.782,90
Grau d’execució de compromisos 53,47%
Obligacions reconegudes netes 227.792,07
Grau d’execució d’obligacions 28,47%
Pagaments realitzats 197.013,23
Grau d’execució dels pagaments 86,49%

b. Execució del pressupost d’ingressos corrents

Previsions inicials 646.000,00
Modificacions de previsions 154.032,52
Previsions definitives 800.032,52
Drets reconeguts nets 416.928,65
Grau d’execució de drets 52,11%
Recaptació neta 416.928,65
Grau d’execució de la recaptació 100,00%

c. Moviment i situació de la tresoreria

Saldo inicial a 01/01/2021 218.010,85
Ingressos 668.028,32
Pagaments 187.095,95
Saldo a 30/06/2021 698.943,22
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SEGON.  Donar-se  per  assabentat  de  l’informe  de  tramesa  d’informació  sobre
l’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i del límit del deute, corresponent al segon trimestre de 2021, el detall
del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els
efectes legals,  i segons el qual la previsió de liquidació del pressupost de l’exercici
2021  de  les  entitats  que  formen  part  del  sector  Administracions  Públiques  de  la
Diputació de Girona compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el nivell de deute
viu a 30 de juny de 2021 és de 4.730.889,80 euros.”

El senyor President manifesta que passaríem als punts procedents de les comissions
informatives. La Comissió d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local. El punt primer i sisè de l'ordre del dia és la Informació al Ple de l'execució del
pressupost  i  del  moviment  i  la  situació  de  tresoreria  de  la  corporació  pels  seus
organismes autònoms i dels consorcis adscrits del 1r semestre vençut de l'exercici del
2021, així com de la informació tramesa al Ministeri d'Hisenda en relació a l'execució
del pressupost del 2n trimestre. Té la paraula vicepresidenta senyora Maria Àngels
Planas.
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
pren la paraula i diu: Bé, molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies, president. En
aquest cas a l'article 207 de la normativa d'hisendes locals disposa la intervenció de
l'entitat local ha de trametre al Ple per conducte de la Presidència la informació de
l'execució  del  pressupost  i  també  del  moviment  de  tresoreria  i  de  les  operacions
pressupostàries independents i auxiliars al pressupost i també de la seva situació en
els terminis i amb la periodicitat que estableix el plec. En aquest cas la base novena de
l'execució  del  pressupost  de  la  Diputació  de  l'exercici  2021,  estableix  que  és  per
semestres  vençuts  que  s'ha  de  trametre  aquesta  informació  de  l'execució  del
pressupost i del moviment i la situació de la Tresoreria de la corporació. En resum del
grau d'execució, agregadament, la mitjana diu que el grau d'execució dels pagaments i
cobraments per la Diputació i l'ens dependents supera la mitjana del 75 %, el grau
d'execució dels compromisos en aquest cas de les adjudicacions de contractes i de
concessions  de  subvencions  se  situa  en  el  50  %.  En  tot  cas,  també  dir  que  en
l'expedient  hi  ha  tots  els  informes  d'intervenció  amb  totes  les  dades  que  estan
evidentment a disposició de tots els diputats. Moltíssimes gràcies.

El Ple de la Corporació queda assabentat 

7. Aprovació inicial del crèdit extraordinari DG 3CE 8/2021 del pressupost de
la  Diputació  de  Girona  de  l'exercici  2021  -  Intervenció-Comptabilitat  i
Pressupostos. 2021/F010401/7420

“Diversos centres gestors han presentat les sol·licituds següents de modificació del
pressupost  mitjançant  crèdit  extraordinari  per  atendre  despeses  que  no  poden
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les
(article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL):

Data
Memòria

(*)

Centre
gestor

Descripció de la despesa Import
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20/08/2021
Gabinet de 
Presidència

Des del Gabinet de Presidència i per aquest exercici 2021 es vol concedir una
subvenció  nominativa  a  l’Ajuntament  de  Llambilles  per  al  projecte  de
construcció d’un edifici de serveis i adaptació a l’entorn destinat a joves i a
gent gran. 

250.000,00

06/08/2021
Unitat de 
Gestió de la
Informació

Davant l’increment d’activitats no previstes dins el programa de promoció del
Girona Excel·lent 2021 i per poder fer front a les accions locals, nacionals i
internacionals es sol·licita un crèdit extraordinari finançat mitjançant la baixa
de crèdit de l’aplicació: 104/4300/47002 “A Incatis SL – Forum Gastronòmic.
Les actuacions previstes són: 
1.- 33è APLEC INTERNACIONAL 2021 · L'ALGUER - Mostra gastronòmica
Girona Excel·lent - 15.000,00€
2.- Presentació i tast de productes Girona Excel·lent - Alguer - 7.500,00€
3.- Presentacions i tast Girona Excel·lent a Ambers i Luxemburg - 12.000,00€
4.- Gastronòmic Fòrum Barcelona - 15.000,00€
5.- Espai La cuina - Gastronòmic Fòrum Barcelona – 23000€
6.-  Presentacions  i  tast  Girona  Excel·lent  País  Basc  (adquisició  i  serveis
d'empreses diverses) 5.500,00€
7.- Presentacions i tast Girona Excel·lent (Catalunya) - 8.000,00€
8.- Estudi i creació de la formació organolèptica "escola de tastadors Girona
Excel·lent" – 14.500,00€
D’aquesta  manera,  el  crèdit  es  distribueix  en  les  següents  aplicacions
pressupostàries:
104/4300/22609 Activitats culturals + 86.000,00€
104/4300/22606 Reunions, conferències i cursos + 14.500,00€

100.500,00

16/08/2021
Medi
Ambient

En data 2019 es va signar conveni  amb el Consorci de les Vies verdes, el
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  l’Ajuntament  de  Figueres  per  al
cofinançament del projecte Bicitranscat per part de la Diputació de Girona. El
projecte és beneficiari de fons europeus i INTERREG i el conveni preveu que
la distribució de les partides és susceptible de ser ajustada a l’execució dels
treballs, prèvia la modificació pressupostària corresponent. El conveni preveia
una plurianualitat pels anys 2019 i 2020. Com sigui que el projecte ha rebut
una pròrroga del  finançament europeu i  que l’execució s’ha allargat a l’any
2021,  i  no  és  possible  recuperar  per  romanents  el  crèdit  previst  en  el
pressupost  de  2019,  és  necessari  aprovar  crèdit  extraordinari  per  a  les
partides que seran objecte de despesa amb càrrec al pressupost de 2021.

93.921,72

29/07/2021
Servei  de
Programes
Europeus

La despesa a realitzar és el pagament d’interessos de demora reclamats per
GESICO  COMPRA  DE  IMPAGADOS  SL.  És  una  despesa  amb  caràcter
específic  i  determinat,  que  no  existeix  crèdit  per  despeses  d’aquesta
naturalesa a les aplicacions pressupostàries del centre gestor de Programes
Europeus

2.395,93

31/08/2021
Servei
d’Esports

El Club Eqüestre Puigcerdà organitza les diferents proves que conformen el
programa de la Ruta de la Cerdanya 2021 de categoria nacional  de tres i
quatre estrelles de Salt. El calendari de les proves es porta a terme entre els
mesos de juliol i agost i acull concursos territorials de doma clàssica i de salt.

5.000,00

Subvenció nominativa  a la Fundació UFEC per  la Digitalització  de l’Esport
Català.  La  Fundació  UFEC,  juntament  amb les  federacions  esportives  de
Catalunya, està desenvolupant el projecte de digitalització de l’esport català
mitjançant  la  instal·lació  de  càmeres  d’intel·ligència  artificial  a  diferents
instal·lacions  esportives  de  Catalunya  junt  amb el  desenvolupament  de  la
plataforma OTT, amb la finalitat de retransmetre i publicitar les competicions,
els  esdeveniments  esportius  i  els  partits  de  les  federacions  esportives  de
Catalunya a través de plataforma OTT, Smart TV, dispositius mòbils i tablets.

10.000,00

06/09/2021
Noves
Tecnologies

Conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Barcelona, per al manteniment del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat),
que  té  com  a  finalitat  accelerar  l’adopció  d’actius  digitals  i  tecnològics
descentralitzats  (DLTs),  plataformes  base  per  a  una  ràpida  i  completa
digitalització a Catalunya, que està d’acord amb el Pla que el Govern de la
Generalitat  de  Catalunya  va  aprovar  l’any  2019  i  que  establia  l’estratègia
blockchain de Catalunya, amb l’objectiu de posicionar Catalunya com un país
capdavanter en el seu ús i desenvolupament. 
L’objecte del conveni és donar una subvenció a la Cambra pel finançament
de la despesa corrent de l’entitat. 

100.000,00

TOTAL 561.817,65

Per atendre aquestes sol·licituds,  s’ha iniciat  l’expedient  de crèdit  extraordinari  DG
3CE 8/2021 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany.
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D’acord  amb l’article  36.1  del  Reial  decret  500/1990,  el  crèdit  extraordinari  es  pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament
recaptats  sobre  els  totals  previstos  en  algun  concepte  del  pressupost  corrent  i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.

Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  proposa  al  Ple  de  la  Corporació
l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient  de crèdit extraordinari DG 3CE 8/2021 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall
següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org. Prog. Eco.

100 9420 76213
A l’Aj.Llambilles – Construcció edifici serveis i millora 
entorn

250.000,00

104 4300 22606 Activitats culturals 14.500,00
104 4300 22609 Reunions, conferències i cursos 86.000,00

310 4910 48102
A la Cambra de Comerç de Barcelona – Centre 
Blockchain

100.000,00

320 3410 48147 A Club Eqüestre Puigcerdà – Ruta de la Cerdanya 5.000,00
320 3410 78101 A Fundació UFEC – Digitalització de l’esport català 10.000,00

500 4590 46500
Ajuts a consells comarcals per desp. corrent 
Bicitranscat

44,72

500 4590 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió Bicitranscat 46.120,52
500 4590 76712 Ajuts a consorcis per inversió Bicitranscat 47.756,48
520 1720 35200 Interessos de demora Servei Programes Europeus 2.395,93

TOTAL 561.817,65

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog Eco.
200 9290 50000 Fons de contingència 446.317,65

TOTAL 446.317,65

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog Eco.
104 4300 47002 A Incatis, SL - Fòrum Gastronòmic 100.500,00
320 3410 46201 Ajuts a ajuntaments esdeveniments esportius extraord. 10.000,00
320 3410 48132 A Club Hípic Cerdanya – Ruta de la Cerdanya 5.000,00

TOTAL 115.500,00

SEGON.  Exposar  al  públic  l’expedient  de  modificació  del  pressupost  aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març,  i  als  efectes que es puguin  presentar  les  reclamacions  previstes a
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient  de  modificació  de  crèdit,  l’acord  es  considerarà  definitivament  aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
contrari,  el  Ple  disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

CINQUÈ. La modificació de crèdit  entrarà en vigor una vegada publicat  l’edicte del
pressupost  modificat,  resumit  per  capítols,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”

El senyor President, pren la paraula i manifesta que avancem amb el punt següent,
que és l'aprovació inicial  del  crèdit  extraordinari  del  pressupost  de la  Diputació de
Girona de l'exercici 2021. Té la paraula la vicepresidenta senyora Planas.
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, manifesta:
Moltes gràcies, president. En aquest cas, diversos centres gestors ens han presentat
sol·licituds  de  modificació  del  pressupost  mitjançant  crèdit  extraordinari  ja  que  no
podien atendre les despeses que tenien en aquest moment. Bé, jo no m’extendré gaire
amb les explicacions perquè ho vàrem fer de manera molt  extensa en la comissió
informativa. Dir que aquests centres gestors és el gabinet de presidència que es vol
concedir una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Llambilles per un projecte per a
la construcció d'un edifici de serveis d'adaptació a l'entorn destinat a joves i a gent
gran. Pel que fa a la unitat de gestió de la informació a qui davant l'increment de les
activitats no previstes en el programa de promoció de Girona Excel·lent 2021 i per
poder fer  front  a les accions locals i  nacionals internacionals es sol·licita  un crèdit
extraordinari. Les actuacions previstes estan llistades en el document. Pel que fa a
medi ambient, en aquest cas, el 2019 es va consignar un conveni entre el Consorci de
Vies Verdes i  el  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà i  l'Ajuntament de Figueres pel
cofinançament del  projecte Bicitranscat.  El  conveni preveia una plurianualitat  2019-
2020 i com sigui el projecte, bé, ha hagut d'haver-hi una pròrroga. Per tant, el que
portem  és  que  s'ha  d'allargar  el  2021,  ja  que  no  és  possible  recuperar  aquests
romanents de l'any 2019. Pel que fa al Servei de Programes Europeus, la despesa a
realitzar és pel pagament d'interessos de demora en aquest cas reclamats per una
empresa. Pel que fa al Servei d'Esports és una subvenció nominativa a la Fundació
UFEC per a la digitalització de l'esport català. Pel que fa a les noves tecnologies és un
conveni  amb  la  Cambra  Oficial  de  Comerç,  Indústria  i  Serveis  de  Navegació  de
Barcelona pel  manteniment  del  Centre Blockchain  de Catalunya que la  finalitat  és
accelerar l'adopció d'actius digitals  i  tecnològics descentralitzats de les plataformes
base  per  a  una  ràpida  i  completa  digitalització  a  Catalunya.  L'import  total  són
561.817,65  euros  i  el  finançament  es  farà  mitjançant  baixa  de  crèdit  del  fons  de
contingència de 446.317,15 i també hi ha un finançament de baixa de crèdits d’Incatis
del  Fòrum  Gastronòmic  de  7.500  ajuts  a  ajuntaments  d'esdeveniments  esportius
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10.000  i  el  Club  Hípic  de  la  Cerdanya,  Ruta  de  la  Cerdanya  5.000.  En  total  són
aquests 115.500 en total per cobrir aquestes 560.817,65. Moltíssimes gràcies.
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies,  senyora  Planas.  Alguna  paraula?  Sí,  la
senyora Guillaumes.
La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes,  intervé  i  diu: Bé,  gràcies  per  l'exposició,
diputada, i també volia agrair-li abans d'exposar el nostre posicionament, la informació
que  ens  va  proporcionar  ara  fa  uns  dies  arrel  d'una  pregunta  de  la  comissió
informativa. Tot i això si bé estem d'acord [...] amb algunes de les propostes que es
plantegen en aquest crèdit extraordinari, creiem que algunes de les partides que hi
apareixen per nosaltres ara mateix no són prioritàries i  més en aquest context que
estem ara d'emergència social i climàtica. Podríem posar el cas de Llambilles que la
senyora diputada ja va em va trucar i va ampliar la informació i em va explicar que era
una obra concreta molt puntual i que en aquest cas l'Ajuntament ells sols no podien i
que també una mica em va explicar que era una inversió que costava treure una línia
de subvencions concreta. En aquest cas nosaltres el trobem més que discutible i un
altre cas que també està inclòs aquí en aquest punt de l'ordre del dia és el cas del
programa Girona Excel·lent. El segell de la qualitat agroalimentària que impulsat per la
Diputació de Girona, aquest segell ja té pressupostat per a aquest any 2020 256.800
euros  els  que  ara  amb  aquesta  proposta  s'hi  sumen  com  hem  observat  a  la
documentació  7.500  euros,  si  no  anem  equivocades.  Nosaltres  estem  d'acord
òbviament amb promoure productes agroalimentaris de comarques gironines però no
compartim  la  dedicació  pressupostària  ni  els  criteris  pels  quals  es  decideix  quin
producte es promociona. Gràcies.
El  senyor  President,  pren la  paraula  i  respon:  Només una puntualització perquè a
Llambilles vostè ja ha explicat la diputada l'havia trucada i per tant, en tot cas, ja és un
projecte  de  ciutat  o  de  poble,  com  molts  altres  pobles  que  la  Diputació  sempre
procurem ajudar-los. I evidentment, si portem una subvenció nominativa és perquè la
llei  precisament ho permet.  Té les subvencions nominatives i  que per tant  a partir
d'aquí tenen tota la seva legalitat. El tema de Girona Excel·lent, aquí hem de definir si
estem d'acord amb la promoció dels productes agroalimentaris o no. M'explicaré, la
Diputació crea en el seu moment quan el president d'aquesta corporació era el senyor
Giraut,  precisament,  la  promoció  dels  productes  agroalimentaris  de  la  nostra
demarcació amb un pressupost inicial del voltant del milió d'euros. Vostè ha dit 256
més 100, són 356. Per tant, al final, aquí a la Diputació el que sempre fem és fer-ho a
través d'un grup d'experts, és a dir, aquí no decideix el diputat o el president quins són
els productes que es promocionen i quins no són els que es promocionen, al contrari.
Això és un grup precisament de gent experta de cuiners, sommeliers, d'experts en
gastronomia, etcètera, que fan, que blinden, donen la idea, l'opinió de quins són els
productes que es podrien promocionar. I, a més, això s'ha anat incrementant perquè
va començar  amb una sèrie de productes i  això s'ha anat  incrementant  la gamma
mentre hi hagi gent que faci productes excel·lents a casa nostra d'un determinat àmbit,
sector làctic, sector de vins, sector dels olis, sector de les galetes, sector dels embotits,
sector  de les melmelades,  sector  dels  patés,  etcètera.  Podríem anar  incrementant.
Llavors, aquesta promoció no només la Diputació dona el segell de Girona Excel·lent a
aquests productes, que els donem la Diputació en aquests productes perquè hi ha un
grup  de  tècnics  d'experts  que  ens  diuen  que  aquest  i  no  aquest  altre  és  el  més
excel·lent, que tenim la sort de fer tots els productes molt bons o gairebé excel·lents,
però els que són més excel·lents són els que s'emporten aquest guardó que fa un
parell o tres de mesos vàrem atorgar perquè, a més, això és bianual. Llavors és clar no
només  la  Diputació  hem  de  fer  això  sinó  que  a  més  la  Diputació  hem de  fer  la
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promoció d'aquests productes i  sempre que tenim l'oportunitat  arreu de Catalunya,
arreu  de  l'Estat  i  també  arreu  d'Europa,  i  moltes  vegades  lligant-ho  amb  alguna
promoció turística, aprofitem precisament per encabir-hi també o per promocionar els
productes Girona Excel·lent. I això és una mica el que hem fet, però fixi's bé que no ho
traiem del fons, que no surten del romanent lliures, sinó que es dona de baixa de la
mateixa partida perquè aquest any el Fòrum Gastronòmic no es fa i com que no es fa
Fòrum Gastronòmic podrem fer una sèrie d'accions que nosaltres portarem a terme
per  promocionar  precisament  productes  Girona  Excel·lent.  Bé,  escolti’m,  això  a
vegades  ens  ho  hem  de  creure  no  ens  hem  de  creure.  Nosaltres  com  a  mínim
intentem creure en això, de dir és bo que donem el segell. A més és un segell, i de
vegades ho dic, a vegades hi ha segells que són de part, si tu ets soci d'aquella entitat,
no? Aquí ningú paga per tenir cap segell perquè en tot cas la Diputació no demana un
ral a ningú, ni has de ser soci d'aquesta entitat ni de cap entitat, sinó senzillament tu et
pots posar a presentar el teu product i hi haurà un jurat tècnic que dirà si és excel·lent
o no és excel·lent i els que són excel·lents o els més excel·lents, a la Diputació els fa
un acompanyament de promoció sempre i quan es pugui. Ara hem volgut estar un any
i mig que de promoció n'hem fet ben poca perquè en tot cas tampoc hi ha hagut la
possibilitat de fer-ho però si hi ha possibilitats de fer ho, home, nosaltres entenem que
s’ha de fer d'aquesta manera. I que quanta més promoció, més ajudarem al productor i
aquí  la  Diputació també interessa,  i  crec que ens interessa a tots,  que no només
promocionem el producte, que no només qualifiquem el producte d'excel·lent, sinó que
a més el promocionem aquest producte excel·lent. Aquí crec que hi hem estat sempre
tots d'acord en aquest sentit. D'acord? Gràcies senyora Guillaumes. Alguna paraula
més? No? Votacions, hi ha algun vot en contra? Sí, un. Abstenció hi ha alguna? No?
Per tant,  26 vots a favor i  un en contra quedaria aprovada aquesta modificació de
crèdit de manera inicial.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot
en  contra  del  Grup  Polític  Grup  Candidatura  Unitat  Popular.  No  s’han  produït
abstencions.

8. Rectificació de l'inventari general de la Diputació de Girona a 31/12/2020 -
Patrimoni i Expropiacions. 2021/J010100/113

“La  Presidència  de  la  Diputació  va  incoar,  per  decret  de  12  de  gener  de  2021,
expedient per a la rectificació de l’Inventari general a data 31 de desembre de 2020.
El procediment de rectificació d’inventari es fonamenta en els articles 222 de la Llei
municipal  i  de  règim local  de  Catalunya  (Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 d’abril  -
LMRLC) i 100 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988,
de 17 d’octubre –RP-), que disposen l’obligació de dur un inventari general consolidat
dels  seus béns i  drets i  drets,  format alhora per l’agregació de diferents inventaris
parcials.

La rectificació de l’inventari té caràcter anual, sens perjudici de l’obligació de mantenir-
lo actualitzat a mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles d’alterar-ne la
composició (arts. 102.1 RP i 222.2 LMRLC)
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L’òrgan competent per a l’aprovació, comprovació, i rectificació anual de l’inventari és
el ple de la corporació. 

Per la seva banda els òrgans de govern dels organismes autònoms dependents han
de dur separadament els seus inventaris i fer-los aprovar pels respectius òrgans de
govern prèviament a l’aprovació definitiva pel ple (art. 105.2 RP).

Un cop aprovat l’inventari s’haurà de trametre còpia al departament de Governació de
la  Generalitat  (art.  105.3  RP)  i  a  la  Subdelegació  del  Govern a  la  demarcació  de
Girona.

El servei de Patrimoni i Expropiacions ha dut a terme les tasques corresponents de
comprovació, informació i documentació de l’inventari de la Diputació de Girona i ha
informat sobre els principals moviment i les variacions patrimonials registrats entre 1
de gener i 31 de desembre de 2020. 

Així  mateix el  Ple de la  Diputació segons el  que disposa l’esmentat  art.  105.2 del
Reglament  de  Patrimoni  és  l’òrgan  competent  per  aprovar  de  forma definitiva  les
rectificacions dels inventaris dels organismes autònoms dependents que van aprovar
els seus òrgans de govern en data 2 de febrer de 2021, per al cas de l’Organisme
Autònom de Salut  Pública –Dipsalut-;  16 de març de 2021, per al  Conservatori  de
Música, i 26 d’abril de 2021 per part de la Xarxa Local de Municipis –XALOC-.

Per l’exposat, vist l’informe emès pel Servei de Patrimoni i Expropiacions, la Comissió
Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  hi
dictamina favorablement i eleva al Ple l’acord següent:

Primer.- RECTIFICAR l’inventari de la Diputació de Girona a 31 de desembre de 2020,
d’acord amb la memòria elaborada pel servei de Patrimoni i  Expropiacions, que es
sintetitza en un increment del saldo brut comptable de 10.413.151,34 €, derivat del seu
augment per altes patrimonial valorades en 11.337.902,76 € i operacions revertibles de
retorn de béns per 1.379.584,35 €, i la seva disminució causat per baixes d’import total
1.358.138,26 € i operacions revertibles de lliurament de béns per 946.197,51 €. 

Segon.-  ACTUALITZAR l’inventari  de la Diputació de Girona a 31 de desembre de
2020 d’acord amb l’informe del  servei  de Patrimoni  i  Expropiacions  i  els  següents
resums que consten annexos a l’expedient: 

a) Annex 7: Resum per epígrafs 2020
b) Annex 8: Resum per comptes d’immobilitzat 2020
c) Annex 9: Resum per classificacions 2020
d) Annex 10: Resum per situacions patrimonials, comptes i classificacions 2020

Tercer.- APROVAR de forma definitiva la rectificació de l’inventari de béns i drets de
l’organisme autònom de Salut  pública de la Diputació –Dipsalut-,  acordada pel seu
consell rector de 2 de febrer de 2021, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2020 amb el
resum per epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació patrimonial que hi
conté.
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Quart.- APROVAR de forma definitiva la rectificació de l’inventari de béns i drets de
l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona, acordada pel
seu consell rector de 16 de març de 2021, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2020
amb el resum per epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat que hi conté.

Cinquè.- APROVAR de forma definitiva la rectificació de l’inventari de béns i drets de
l’organisme autònom XALOC –Xarxa  local  de  municipis,  acordada  pel  seu  consell
rector de 26 d’abril de 2021, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2020 amb els resums
per epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació patrimonial que hi conté.

Sisè.-  REMETRE  còpia  d’aquest  acord  al  Departament  de  Governació  de  la
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona.”

El senyor President, manifesta que passaríem al següent punt de l'ordre del dia que és
el punt vuitè, i és la rectificació de l’inventari general.Té la paraula el diputat senyor
Ayats.
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, intervé i diu: Sí,
moltes gràcies. Es tracta doncs de, com deia, la rectificació de l'inventari de 31 de
desembre de l'exercici anterior, és a dir, on es recullen tots els moviments que hi ha
hagut entre els béns i drets de la corporació, és a dir, altes i baixes amb el seu valor
comptable corresponent al patrimoni brut de la Diputació a 31 de desembre de 2020 és
de 321 milions i de valor net i s'inclou també a l'inventari els organismes autònoms de
Dipsalut, Xaloc i Conservatori que ha de ser aprovat pel Ple de la Diputació com a
entitat  matriu  que és.  Es  tracta  doncs en definitiva  de l'aprovació  que s'ha de fer
anualment de l'inventari de la corporació tal com determina la legislació del règim local
i per això en demanem la seva avaluació. Moltes gràcies
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies,  senyor  Ayats.  Alguna  consideració?  Sí,
senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, diu: Hola altre cop. Bé ens agradaria expressar
que tot i que en comissions informatives vam expressar els nostres dubtes finalment
votarem a favor i en aquest sentit també vull agrair al senyor Ayats que s'ha mostrat
com molt proper i ens ha proporcionat tota la informació d'aquests dubtes que teníem i
que per tant el nostre vot, després d'aquesta informació i aquests dubtes resolts al
llarg d'aquesta setmana votarem a favor d'aquest punt. Gràcies. 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

9. Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats, i inici
de  l'expedient  d'expropiació  forçosa  derivat  de  l'execució  del  projecte
constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la ctra. GIV-6226, de
l'N-II a Garrigàs - Patrimoni i Expropiacions . 2021/J020200/5815

“La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 15 de juny de 2021, va aprovar
inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-6226  de  l’N-II  a  Garrigàs,  entre  el  PK  0+000  i  0+340  (terme  municipal  de
Garrigàs), amb un pressupost de 124.259,91 euros (IVA inclòs).

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
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l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.

Atès que de conformitat amb l’article  19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres,  l’aprovació dels projectes de
carreteres  implica  la  declaració  d’utilitat  pública  o  interès  social,  la  necessitat
d’ocupació  i  la  declaració  d’urgent  ocupació  dels  béns  i  adquisició  dels  drets
corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat
establertes en el capítol I del títol IV.

Aquesta  Diputació,  en la  sessió  plenària  del  dia  20 de juliol  de  2021,  va  aprovar
inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’efecte, i la
descripció dels béns i drets afectats que són necessaris d’adquirir per l’execució del
projecte d’obres esmentat, que és la següent:

Terme municipal de Garrigàs

Terrenys afectats Titularitat
Superfície a expropiar

(m2)

Núm.
finca

Pol. Par. Sub-parc. Classe
Cultiu/

Aprofitament
NIF Obra

Domini
públic

1 1 27 0 Rústica Secà Desconegut 34,73 308,97
2 1 28 0 Rústica Secà B17019373 0,12 22,78
3 1 29 0 Rústica Secà 40414122V 176,51 375,48
4 1 30 b Rústica Secà 40503528E 1,26 211,05
5 6 9 a Rústica Secà 40416529D 236,53 221,71
6 6 8 b Rústica Secà B17655341 180,95 149,58
7 6 7 a Rústica Oliveres secà B17655341 203,88 5,77
7 6 7 b Rústica Secà B17655341 84,60 157,45
8 6 6 a Rústica Secà B17655341 112,84 110,38
9 6 5 a Rústica Secà B17655341 43,28 117,24

Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública
durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Girona número 147 de data 3 d’agost de 2021, al Diari de Girona, El
Punt Avui i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Garrigàs.

Durant aquest període d’informació pública no s’han presentat al·legacions,  d’acord
amb els certificats que consten incorporats dins de l’expedient.

La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 21 de setembre de 2021, ha
aprovat definitivament el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de
la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (terme municipal
de Garrigàs).

D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya,   la
Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
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Primer.  Aprovar  definitivament la  relació concreta i  individualitzada dels propietaris,
béns  i  drets  afectats,  que  són  necessaris  d’adquirir,  per  l’execució  del  projecte
constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a
Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (terme municipal de Garrigàs), que es descriu tot
seguit:

Terme municipal de Garrigàs

Terrenys afectats Titularitat
Superfície a expropiar

(m2)

Núm.
finca

Pol. Par. Sub-parc. Classe
Cultiu/

Aprofitament
NIF Obra

Domini
públic

1 1 27 0 Rústica Secà Desconegut 34,73 308,97
2 1 28 0 Rústica Secà B17019373 0,12 22,78
3 1 29 0 Rústica Secà 40414122V 176,51 375,48
4 1 30 b Rústica Secà 40503528E 1,26 211,05
5 6 9 a Rústica Secà 40416529D 236,53 221,71
6 6 8 b Rústica Secà B17655341 180,95 149,58
7 6 7 a Rústica Oliveres secà B17655341 203,88 5,77
7 6 7 b Rústica Secà B17655341 84,60 157,45
8 6 6 a Rústica Secà B17655341 112,84 110,38
9 6 5 a Rústica Secà B17655341 43,28 117,24

Segon. Iniciar l’expedient expropiatori de cadascun dels béns i drets esmentats en la
relació de propietaris, declarada la necessitat d’ocupació, de conformitat amb el que
estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i
l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa.

Tercer.  Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al
Butlletí  Oficial  de la  Província  (BOP),  en un o dos diaris de major circulació de la
província  i  al  tauler  electrònic  de  l’Ajuntament  de  Garrigàs,  d’acord  amb  el  que
estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.

Quart. Procedir a convocar als propietaris dels béns i drets afectats a la realització de
les actes prèvies a l’ocupació, d’acord amb el que regula l’article 52 de la Llei, de 16 de
desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 56 i següents del seu Reglament.

Cinquè.  Notificar  individualment  aquest  acord  als  interessats  i  a  l’Ajuntament  de
Garrigàs.

Sisè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit, els
acords o  convenis  expropiatoris,  i/o  els  recursos administratius  que s'escaiguin  en
l’expedient i procediment d’expropiació, així com a l'empara del que preveu l'apartat 4
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a
l'apartat  g)  i  m) de la  norma esmentada,  pel que fa a resoldre les rectificacions o
modificacions  de  les  relacions  de  propietaris,  parcel·les  o  superfícies  afectades,
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les
obres del projecte  constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-6226  de  l’N-II  a  Garrigàs,  entre  el  PK  0+000  i  0+340  (terme  municipal  de
Garrigàs).”
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El senyor President, comenta que passem als punts següents, el novè, el desè i l'onzè,
i el senyor Ayats els explicarà tots de manera conjunta. Si vostès volen farem una
votació  conjunta  i  si  la  volguessin  fer  separada  només  ho  han  de  dir  i  la  farem
separada.
La senyora Guillaumes, respon: Separada. 
El senyor President, diu:Doncs vinga. D'acord, d'acord. En tot cas senyor Ayats si vol
presentar els tres punts de l'ordre del dia i en tot cas faríem les votacions separades,
d'acord? Gràcies.
El diputat  d’Habitatge i  Serveis Generals,  senyor Quim Ayats, manifesta: Doncs en
aquests tres punts es tracta de l'aprovació definitiva de la relació de propietaris i de
béns afectats un cop s'han prorrogat els projectes respectius. En el primer cas, pel que
fa referència a la carretera de Garrigàs en el qual no hi va haver cap al·legació, en el
segon cas el que fa referència a la carretera de Sant Esteve de Guialbes i finalment el
que fa referència a la carretera de Vilafant, en el tercer d'aquests tres punts. 
El senyor President, comenta: Moltes gràcies. Al punt novè, hi ha alguna paraula? Sí,
vostè, endavant senyora Guillaumes, sí. 
La diputada senyora Guillaumes, intervé i diu: Bé, en aquest sentit, volíem comentar
que aquest punt ja va aparèixer al ple del 15 de juny i la nostra companya la Laia
Pèlach ja  va  comentar  que estavem a favor  d'aquest  projecte,  però  també va fer
esment a què era important  demanar al  Ministerio  reclamar que assumís els  seus
compromisos.  En aquest  sentit,  ens agradaria,  per  acabar  de determinar  el  nostre
sentit  del  vot,  ens  agradaria  saber  si  s'ha  fet  alguna  gestió  en  relació  a  les
reclamacions que pertocaven al Ministerio. Merci
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Xargay?
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i respon: Per
arreglar aquesta intersecció i per tant vist que el Ministerio en el seu moment va dir
que no tenia cap intenció de fer aquestes obres, la Diputació que en el seu moment va
deixar aquest tram, aquests 300 metres per fer, pensant que el Ministerio ho faria,
doncs  ha  pres  la  decisió  d'acabar  aquesta  carretera  amb la  intersecció  perquè  el
Ministerio no té intenció de fer-ho.
El senyor President, diu: Gràcies, sí.
La diputada senyora Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, és que... la novetat. En tot cas,
el que nosaltres demanàvem era si s'havia reclamat ara al Ministerio una altra vegada,
després el 15 de juny no s'ha fet cap reclamació? 
El diputat senyor Jordi Xargay, respon: Es va reclamar. Abans d'iniciar, hem estat un
temps d'espera per si ho feien, la Diputació ha pres la decisió d’acabar les obres. 
La diputada senyora Guillaumes, diu: Molt bé. Gràcies. 
El senyor President, intervé i manifesta: Queda clar que aquests 300 metres són de
carretera nostra i que, per tant, era que si l'havíem d'arreglar o no, però en tot cas si el
Ministerio ho hagués fet, perfecte, però si el Ministerio no ho ha fet tenim l'obligació
nosaltres d'arreglar  la nostra carretera.  Algun algun vot  en contra en aquest  punt?
Alguna abstenció? Una abstenció i la resta de vots a favor. Per tant, quedaria aprovat.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.
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10. Aprovació definitiva de la relació de propietaris,  béns i  drets afectats i
inici  de  l'expedient  d'expropiació  forçosa  derivat  de  l'execució  del
projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera
GIV-5142,  de  Sant  Esteve  de  Guialbes  -  Patrimoni  i  Expropiacions.
2021/J020200/6257

“La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 15 de juny de 2021, va aprovar
inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes, amb un pressupost de 1.484.655,17 euros
(IVA inclòs).
D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.

Atès que de conformitat amb l’article  19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres,  l’aprovació dels projectes de
carreteres  implica  la  declaració  d’utilitat  pública  o  interès  social,  la  necessitat
d’ocupació  i  la  declaració  d’urgent  ocupació  dels  béns  i  adquisició  dels  drets
corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat
establertes en el capítol I del títol IV.

Aquesta  Diputació,  en la  sessió  plenària  del  dia  20 de juliol  de  2021,  va  aprovar
inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’efecte, i la
descripció dels béns i drets afectats que són necessaris d’adquirir per l’execució del
projecte d’obres esmentat, que és la següent:

Terme municipal de Vilademuls

Titular Referència cadastral

Superfície afectació (m2) Classificació i
qualificació
urbanística

Expropiació
Servitud de

pas
Ocupació
temporal

Nº
Fin-
ca

NIF Pol. Par.
Sub-
par.

Vials
Servei

s
Aèria

Sub-

terràni
a

Vials
Servei

s

1 40442064Z 11 112 b 424,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

2
40170319Z

11 123 0 1.379,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40295031C

3 40321655X 11 124 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

4 A08457400 11 125 0 719,63 0,00 0,00 0,00 132,85 0,00 Rústic

5 40451504R 11 126 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

6 40259730R 11 129 b 1.175,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
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e 407,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f 735,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 40240166X 11 130 0 110,66 3,89 0,00 0,00 0,00 16,15 Rústic

8

36195016P

11 131 0 1.577,26 5,41
70,1

1
0,00 0,00 401,03 Rústic46218906S

46222836N

9 40170598V 11 132
a 129,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 269,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 40240166X 11 134 0 472,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

11 40170598V 11 135 0 195,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

12 77885992B 11 136 0 219,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

13
40170319Z

11 137 0 256,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40295031C

14 40240166X 11 138 0 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

15 40228940P 11 139
a 231,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 36,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 77885992B 11 140 0 1.421,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

17 40171628N 11 141
a 426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
b 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
40170319Z

11 143
a 301,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
40295031C b 557,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 40228940P 11 159 0 819,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

21 40295837K 12 8 a 446,82 0,00 0,00 0,00 0,00 97,48 Rústic

22 77910520K 12 9
a 419,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 940,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 A08457400 12 10 0 4.176,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

24 40442064Z 12 20
a 72,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 422,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 40442064Z 13 22 k 250,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

26 40228940P 13 24 0 448,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

27 R1700002G 13 25 0 51,89 0,00 0,00 0,00
1.497,

06
0,00 Rústic

28 40228940P 13 26 0 283,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

29 77885992B 13 27 0 1.650,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

30 40170319Z 13 28 0 1.399,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
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40295031C

31

36195016P

13 31 0 699,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic46218906S

46222836N

32 40288418P 13 32 0 1.316,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

33
40129496Q

13 37 a 2.023,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40288418P

34 40170598V 13 38 0 1.092,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

35 40246315H 13 39 0 429,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

36
40170319Z 0026

4
02 p 119,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urbà

40295031C

Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública
durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Girona número 147 de data 3 d’agost de 2021, al Diari de Girona, El
Punt Avui i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilademuls.

Atès que durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, la qual
ha estat contestada, mitjançant l’informe emès en data 30 d’agost de 2021, pel cap del
Servei de Xarxa Viària Local en funcions parcials.

La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 21 de setembre de 2021, ha
aprovat definitivament el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de
la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes.

D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya,   la
Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

Primer.  Aprovar  definitivament la  relació concreta i  individualitzada dels propietaris,
béns  i  drets  afectats,  que  són  necessaris  d’adquirir,  per  l’execució  del  projecte
constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5142, de Sant
Esteve de Guialbes, que es descriu tot seguit:

Terme municipal de Vilademuls

Titular Referència cadastral

Superfície afectació (m2) Classificació i
qualificació
urbanística

Expropiació Servitud de pas
Ocupació
temporal

Nº
Fin
-ca

NIF Pol. Par.
Sub-
par.

Vials
Servei

s
Aèria

Sub-

terràni
a

Vials
Servei

s
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1 40442064Z 11 112 b 424,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

2
40170319Z

11 123 0 1.379,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40295031C

3 40321655X 11 124 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

4 A08457400 11 125 0 719,63 0,00 0,00 0,00 132,85 0,00 Rústic

5 40451504R 11 126 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

6 40259730R 11 129

b 1.175,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
e 407,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f 735,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 40240166X 11 130 0 110,66 3,89 0,00 0,00 0,00 16,15 Rústic

8

36195016P

11 131 0 1.577,26 5,41
70,1

1
0,00 0,00 401,03 Rústic46218906S

46222836N

9 40170598V 11 132
a 129,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 269,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 40240166X 11 134 0 472,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

11 40170598V 11 135 0 195,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

12 77885992B 11 136 0 219,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

13
40170319Z

11 137 0 256,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40295031C

14 40240166X 11 138 0 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

15 40228940P 11 139
a 231,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 36,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 77885992B 11 140 0 1.421,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

17 40171628N 11 141
a 426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
b 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
40170319Z

11 143
a 301,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
40295031C b 557,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 40228940P 11 159 0 819,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

21 40295837K 12 8 a 446,82 0,00 0,00 0,00 0,00 97,48 Rústic

22 77910520K 12 9
a 419,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 940,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 A08457400 12 10 0 4.176,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
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24 40442064Z 12 20
a 72,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 422,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 40442064Z 13 22 k 250,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

26 40228940P 13 24 0 448,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

27
R1700002

G
13 25 0 51,89 0,00 0,00 0,00

1.497,
06

0,00 Rústic

28 40228940P 13 26 0 283,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

29 77885992B 13 27 0 1.650,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

30
40170319Z

13 28 0 1.399,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40295031C

31

36195016P

13 31 0 699,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic46218906S

46222836N

32 40288418P 13 32 0 1.316,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

33
40129496Q

13 37 a 2.023,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40288418P

34 40170598V 13 38 0 1.092,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

35 40246315H 13 39 0 429,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

36
40170319Z 0026

4
02 p 119,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urbà

40295031C

Segon. Iniciar l’expedient expropiatori de cadascun dels béns i drets esmentats en la
relació de propietaris, declarada la necessitat d’ocupació, de conformitat amb el que
estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i
l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa.

Tercer.  Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al
Butlletí  Oficial  de la  Província  (BOP),  en un o dos diaris de major circulació de la
província  i  al  tauler  electrònic  de  l’Ajuntament  de  Vilademuls,  d’acord  amb el  que
estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.

Quart. Procedir a convocar als propietaris dels béns i drets afectats a la realització de
les actes prèvies a l’ocupació, d’acord amb el que regula l’article 52 de la Llei, de 16 de
desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 56 i següents del seu Reglament.

Cinquè.  Notificar  individualment  aquest  acord  als  interessats  i  a  l’Ajuntament  de
Vilademuls.

Sisè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit, els
acords o  convenis  expropiatoris,  i/o  els  recursos administratius  que s'escaiguin  en
l’expedient i procediment d’expropiació, així com a l'empara del que preveu l'apartat 4
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a
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l'apartat  g)  i  m) de la  norma esmentada,  pel que fa a resoldre les rectificacions o
modificacions  de  les  relacions  de  propietaris,  parcel·les  o  superfícies  afectades,
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les
obres del projecte  constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes.”

El senyor President, comenta: El punt desè, aprovat per unanimitat? Ah, perdó, al punt
desè vostè també s'absté?
La diputada senyora  Marta  Guillaumes,  respon:  Bé,  en aquest  punt  ens  agradaria
comentar,  el  punt  desè,  que  una  vegada  més  ens  porta  a  una  ampliació  d'una
carretera i com sempre hi hem defensat i la Laia Pèlach, la meva companya, ja havia
comentat  en  alguns  plens  aquí,  es  fan  ampliacions  sense  prioritzar  aspectes
relacionats amb paisatge i  biodiversitat  i  per tant  a nosaltres mentre no es tinguin
presents més aquests aspectes no avalarem aquesta manera de... o aquest model de
gestió de la xarxa viària. Gràcies.
El senyor President, respon: Bé, ara em veig amb l'obligació de clarificar. Em veig amb
l'obligació de clarificar. Nosaltres tenim 700 quilòmetres de carretera, 740. El dia que
vostè  vulgui  el  senyor  Xargay  està  a  la  seva  disposició  per  fer-li  una  explicació
detallada de les nostres carreteres. Sempre procurem tenir una xarxa de carreteres
endreçada, en ordre. Que no hi ha una programació de carreteres no és correcte. El
departament de carreteres de xarxa viària té una programació de quines carreteres ha
d'anar arreglant en els propers anys, sempre vetllant per dues coses: la primera, la
seguretat. Nosaltres no seríem responsables si no vetlléssim per la seguretat del que
pogués passar, precisament per aquesta manca o deixadesa de seguretat, per tant,
primer la seguretat. I això ho hem reivindicat sempre amb els seus companys i amb qui
m'ho  ha  preguntat  perquè  nosaltres  tenim  l'obligació  de  vetllar  per  la  seguretat.
Segona, nosaltres fem les carreteres sempre procurant i defensant el territori. Se'ns
han acusat moltes vegades de coses que no són ni de les nostres carreteres. Llavors
és evident  que davant,  moltes  vegades,  d'actuacions de desprestigi  de  la  mateixa
institució és evident que nosaltres n'hem de fer el cas que n'hem de fer. No és cert i
vostè la invito com li vaig dir també a la diputada Laia Pèlach en el seu moment, la
convidem a anar a la carretera que vulgui de la Diputació per veure si la Diputació no
ha  procurat  per  defensar  el  territori,  per  defensar  el  paisatge  i  per  a  defensar  la
vegetació i tot el que hi hagués allà. La sensibilitat dels nostres tècnics envers això hi
ha sigut sempre. Ara, per sobre d'això, sí que li diré que prima la seguretat i amb això
no vol dir que ens doni dret a fer cap destrossa de res, al contrari, prima la seguretat. I
és cert que, moltes vegades, [...] ho parlàvem aquí, a la junta de govern de dir, bé,
escolta, moltes vegades sembla que quan vol fer una ampliació de la carretera el que
estàs fent és que surti tothom dient que no, que no... Escolta, però nosaltres hem de
primar la seguretat i tenir les carreteres amb ordre i els han de tenir per tot arreu dels
740 quilòmetres de carreteres que tenim. Per tant, jo penso que aquest tram la... i
després també fem una altra cosa que totes les carreteres que fem sempre i acord
amb els municipis allà on van. És a dir, nosaltres no solem fer una actuació excepte
que sigui absolutament necessària, molt necessària, sense haver-ne parlat amb cap
ajuntament. Si això som l'Ajuntament d'ajuntaments, ens ho hem de creure. Al final
aquí el que fem és parlar amb els ajuntaments a veure si això és una cosa que convé,
com ho veuen i que opinin. I en definitiva, els alcaldes i alcaldesses, els regidors i les
regidores, són els representants legítims de la ciutadania votats en les eleccions cada
quatre anys. Per tant, és clar a vegades diuen escolti... I aquesta casa, més que ningú,
i vostè ho entendrà i ho parlàvem ara fa un moment amb vostè, si som l'Ajuntament
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dels ajuntaments sí que hem de parlar amb els ajuntaments i hem de fer cas i estar
d'acord amb els ajuntaments. Cap de les carreteres ho fem sense estar d'acord amb
els  ajuntaments,  cap.  I  fent  les  les  declaracions  i  les  reunions  que  calguin,  però
nosaltres sí tenim una xarxa de carreteres tenim l'obligació de mantenir la nostra xarxa
de carreteres perquè si no ho fem, estem incomplint pel principi de legalitat i el principi
de seguretat que hem de tenir en compte. Això li dic per aquesta i per a totes, eh? És a
dir, jo no em faré reiteratiu en aquest tema. D'acord. Per tant, aquí hi ha hagut una
abstenció, entenc, de la senyora Guillaumes i la resta a favor. 

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

11. Aprovació definitiva de la relació de propietaris,  béns i  drets afectats i
inici  de  l'expedient  d'expropiació  forçosa  derivat  de  l'execució  del
projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera
GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol - Patrimoni
i Expropiacions. 2021/J020200/4169

“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 15 de juny de 2021, va
aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de
la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol, amb un
pressupost de 2.846.612,05 euros (IVA inclòs).

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.

Atès que de conformitat amb l’article  19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres,  l’aprovació dels projectes de
carreteres  implica  la  declaració  d’utilitat  pública  o  interès  social,  la  necessitat
d’ocupació  i  la  declaració  d’urgent  ocupació  dels  béns  i  adquisició  dels  drets
corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat
establertes en el capítol I del títol IV.

Aquesta  Diputació,  en  la  sessió  plenària  del  dia  15  de  juny  de  2021,  va  aprovar
inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’efecte, i la
descripció dels béns i drets afectats que són necessaris d’adquirir per l’execució del
projecte d’obres esmentat, que és la següent:

Terme municipal de Vilafant

Nº
Fin
-ca

Referència cadastral

Superfície d’afectació (m2)

Expropiació Servitud de pas
Ocupació
temporal Classificació
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i
Qualificació
urbanística

Pol
Par
c

Su
b-
par
c

NIF Vials
Servei

s
Aèria

Subter
-rània

Vials
Servei

s

1 4 50 e

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

783,94 0,00 0,00 38,17 0,00 113,20
Rústic

2 4 51 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

1.467,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

3 4 53

a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

566,52 0,00 77,49 0,00 0,00 44,90
Rústic

c 69,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

e 380,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

f 1.464,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

g 1.177,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

m 237,42 0,00 458,59 0,00 0,00 274,80
Rústic

n 2.744,19 19,00 627,02 0,00 0,00 379,99
Rústic

4 4 54 a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

121,59 1,00 81,59 0,00 0,00 163,19
Rústic

5 4 80 0 40441304J 88,50 9,00 415,27 0,00 0,00 284,00
Rústic

6 4 79 0 Desconegut 0,00 0,00 181,06 0,00 0,00 147,69
Rústic

7 4 77 0 40386099P 0,00 0,00 22,85 0,00 0,00 18,39
Rústic

8 4 81 0 40386099P 418,57 10,00 350,27 0,00 0,00 198,15
Rústic

9 4 87 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

2.056,50 8,00 122,55 0,00 465,37 246,10
Rústic

10 4 88
a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

0,00 9,00 440,04 0,00 0,00 311,33
Rústic

b 1.222,27 10,00 351,41 0,00 0,00 263,82
Rústic

11 4 89 0
40429013G
40431262E

5.635,05 8,00 93,59 0,00 88,58 200,23
Rústic

12 4 90
b

40427247D
40429394V

0,00 1,00 48,50 0,00 0,00 98,02
Rústic

c 16,87 1,00 62,99 0,00 0,00 41,19
Rústic

13 4 92 0
40427247D
40429394V

54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

14 4 93 0 40426246C 862,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

15 4 94 0 40418908L 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

16 4 95
a

37261908E
326,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic

b 479,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

17 4
10
2

a
37261908E

515,99 0,00 0,00 0,00 211,93 0,00
Rústic

b 0,00 0,00 0,00 0,00 947,21 0,00
Rústic

18 4 119 0
40429013G
40431262E

374,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

19 4773 10 0 40387482B 479,77 7,80 0,00 41,72 0,00 136,81
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2
40420756G
40422497C
40430923M

Rústic

Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública
durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Girona número 118 de data 21 de juny de 2021, al Diari de Girona de
data 23 de juny de 2021, El Punt Avui de data 24 de juny de 2021 i al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de Vilafant en data 21 de juny de 2021. 

No obstant això, s’han interposat quatre recursos de reposició contra l’acord de Ple de
data  15  de  juny  de  2021,  en  relació  amb  l’aprovació  definitiva  del  projecte  de
Condicionament d’un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou
pont  sobre  el  Manol  i  aprovar  inicialment  la  relació  concreta  i  individualitzada  de
propietaris, i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació.

Atès  que  aquesta  Diputació,  mitjançant  la  resolució  de  la  Presidència  número
2021/2746,  ha  denegat  la  petició  de la  suspensió  de l’execució  de  l’acord  plenari
esmentat.

D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya,   la
Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

Primer.  Aprovar  definitivament la  relació concreta i  individualitzada dels propietaris,
béns  i  drets  afectats,  que  són  necessaris  d’adquirir,  per  l’execució  del  projecte
constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant
a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol, que es descriu tot seguit:

Terme municipal de Vilafant

Nº
Fi
n-
ca

Referència cadastral

Superfície d’afectació (m2)

Expropiació Servitud de pas
Ocupació
temporal

Classificació
i Qualificació
urbanística

Pol
Pa
rc

Su
b-

par
c

NIF Vials
Serv
eis

Aèria
Subte
r-rània

Vials Serveis

1 4 50 e

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

783,94 0,00 0,00 38,17 0,00 113,20
Rústic

2 4 51 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

1.467,0
4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

3 4 53

a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

566,52 0,00 77,49 0,00 0,00 44,90
Rústic

c 69,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

e 380,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

f
1.464,7

2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
g 1.177,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5 Rústic

m 237,42 0,00 458,59 0,00 0,00 274,80
Rústic

n
2.744,1

9
19,00 627,02 0,00 0,00 379,99

Rústic

4 4 54 a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

121,59 1,00 81,59 0,00 0,00 163,19
Rústic

5 4 80 0 40441304J 88,50 9,00 415,27 0,00 0,00 284,00
Rústic

6 4 79 0 Desconegut 0,00 0,00 181,06 0,00 0,00 147,69
Rústic

7 4 77 0 40386099P 0,00 0,00 22,85 0,00 0,00 18,39
Rústic

8 4 81 0 40386099P 418,57 10,00 350,27 0,00 0,00 198,15
Rústic

9 4 87 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

2.056,5
0

8,00 122,55 0,00 465,37 246,10
Rústic

10 4 88
a

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

0,00 9,00 440,04 0,00 0,00 311,33
Rústic

b
1.222,2

7
10,00 351,41 0,00 0,00 263,82

Rústic

11 4 89 0
40429013G
40431262E

5.635,0
5

8,00 93,59 0,00 88,58 200,23
Rústic

12 4 90
b

40427247D
40429394V

0,00 1,00 48,50 0,00 0,00 98,02
Rústic

c 16,87 1,00 62,99 0,00 0,00 41,19
Rústic

13 4 92 0
40427247D
40429394V

54,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

14 4 93 0 40426246C 862,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

15 4 94 0 40418908L 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

16 4 95
a

37261908E
326,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic

b 479,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

17 4
10
2

a
37261908E

515,99 0,00 0,00 0,00 211,93 0,00
Rústic

b 0,00 0,00 0,00 0,00 947,21 0,00
Rústic

18 4
11
9

0
40429013G
40431262E

374,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rústic

19
477
32

10 0

40387482B
40420756G
40422497C
40430923M

479,77 7,80 0,00 41,72 0,00 136,81
Rústic

Segon. Iniciar l’expedient expropiatori de cadascun dels béns i drets esmentats en la
relació de propietaris i publicar l’edicte corresponent al  Butlletí Oficial de la Província
(BOP), en un o dos diaris de major circulació de la província i al tauler electrònic de
l’Ajuntament de Vilafant, de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de
16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i l’article 20 del Decret, de 26
d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.

Tercer.  Notificar  individualment  aquest  acord  als  interessats  i  a  l’Ajuntament  de
Vilafant.

Quart. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit, els
acords o  convenis  expropiatoris,  i/o  els  recursos administratius  que s'escaiguin  en
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l’expedient i procediment d’expropiació, així com a l'empara del que preveu l'apartat 4
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a
l'apartat  g)  i  m) de la  norma esmentada,  pel que fa a resoldre les rectificacions o
modificacions  de  les  relacions  de  propietaris,  parcel·les  o  superfícies  afectades,
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les
obres del projecte  constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera
GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol.”

El senyor President, manifesta: el punt onzè i l'última, que és la GIP-5129 de Vilafant a
Borrassà amb un nou pont sobre el Manol, que només és el patrimoni i l'expropiació
perquè el projecte ja està aprovat. I que en tot cas és per tirar endavant en aquest
sentit. Sí, sí, senyora Guillaumes. 

La diputada senyora  Marta Guillaumes,  diu:  Amb relació  al  punt  onzè.  També ens
agradaria comentar,  bé, d'alguna manera ja comuniquem el sentit  del  vot que serà
negatiu i per què serà negatiu, ara mateix ho compartirem. El ple de 15 de juny també
que abans n'he fet  referència,  ja  es va portar  l'aprovació definitiva del  projecte de
condicionament del tram de carretera GIP-5129 de Vilafant a Borrassà, amb aquest
nou pont que comentava vostè sobre el riu Manol. En aquell moment el 15 de juny
també ja  ens vam abstenir.  També en el  seu moment  algunes de les al·legacions
d'aquest  projecte anaven en el  sentit  que caldria  que es fes un informe d'impacte
ambiental. Incomprensiblement des del nostre punt de vista, des de l'Oficina Territorial
d'Acció i d'Avaluació Ambiental, altrament anomenada OTAAA, es diu que el projecte
no  resta  sotmès  al  procediment  d'avaluació  d'impacte  ambiental  donat  que  no
constitueix cap dels supòsits previstos a la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació
ambiental. Si bé és veritat que marcava algunes consideracions com per exemple la
protecció de la llúdriga, la demolició i la retirada dels trams de carretera fora d'ús, la
restauració completa de la morfologia, etcètera. Si tirem enrere en la sessió del 23 de
març de 2021 es va aprovar inicialment el projecte constructiu d'aquestes obres de
condicionament d'aquest  tram de carretera amb un pressupost  de 2.846.612 euros
amb IVA inclòs, i aquest projecte també es va sotmetre a informació pública i s'hi van
presentar fins a set al·legacions. El que a nosaltres a dia d'avui encara ens sorprèn és
com és, doncs ho expliquem, que l’OTAAA afirmi que el projecte no resta sotmès al
procediment d'avaluació d'impacte ambiental,  quan és més que evident que aquest
projecte no es tracta d'un condicionament tot i que en el mateix ordre del dia ja posa
que és un pont nou, sinó que es tracta com apareix, per exemple, el redactat del punt
d'un projecte amb un nou pont sobre el riu Manol i quan es farà una nova carretera
que serà de fet a efectes pràctics una variant. No és una millora sinó que és una nova
variant. Alguna cosa a nosaltres no ens lliga. El que no ens lliga tampoc és que la
mateixa  secció  local  d'Esquerra  Republicana  a  Vilafant  el  dia  9  de  setembre  es
mostrés en contra d'aquest projecte, va ser explícitament, i proposés una alternativa al
projecte de reforma de la GIP-5129. Des de la secció local d'Esquerra Republicana de
Vilafant  justament  es  proposa  que  la  reforma  de  la  carretera  que  connecta  amb
Borrassà es faci en paral·lel a l'autopista AP-7 i eixamplant el traçat actual en el tram
que falta al terme municipal de Vilafant. Aquesta proposta que es feia des de la secció
local d'Esquerra Republicana també és la proposta de la plataforma de la “No a la
variant de Vilafant”. Nosaltres ara el que ens inquieta o estem a l'expectativa de veure
què farà Esquerra Republicana a la Diputació, seguirà votant a favor d'una proposta
que la seva pròpia secció local rebutja? A banda del que expressa com dèiem la secció
local d'Esquerra Republicana i la Plataforma “No a la variant” encara a nosaltres, a
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banda de tot això, ens queden molts dubtes a resoldre. Per exemple, ens agradaria
saber  què  en  diu  l'ACA d'aquest  projecte,  perquè  es  validen  dades  d'aforament
d'aquesta carretera? Les dades d'aforament calculades eren de 1.000 cotxes al dia.
Nosaltres  hi  hem  anat,  hem  estat  moltes  hores  allà,  moltes  hores,  ens  costa
d'entendre,  bé,  pràcticament  impossible  que entre Vilafant  i  Borrassà passin  1.000
cotxes al dia. Un altre dubte com es pot tirar endavant aquest projecte quan la mateixa
llei de carreteres 37/2015 de 29 de setembre imposa un límit de d'edificabilitat a més
de 50 metres de l'autopista. Com és que es tira endavant un projecte de quasi tres
milions  d'euros  quan  les  rierades  del  riu  Manol,  que  allà  en  el  territori  en  diuen
“manolades”, s'han produït tres cops en quinze anys? Si bé és veritat que en alguns
moments  temporals  s'ha  tallat  la  carretera.  L'altra  pregunta  que  ens  fem,  tots  els
diputats  que hi  voten a favor  saben que el  Pla general  de Vilafant  preveu aquest
projecte de variant i una enorme proposta de construcció d'edificis en aquest municipi?
Ho saben? Estan disposats a permetre un nou pelotazo urbanístic, dic pelotazo perquè
en català no hem trobat la traducció,  no hi  ha traducció,  pelotazo, però tots si dic
pelotazo tothom sap què estem dient, no cal que el tradueixi gaire més. Per tant, tot
això ens genera molts dubtes. Per això els exposem els compartim aquí al plenari que
és el  lloc  on ens  sembla  que  s'ha de  fer.  Tenim molts  dubtes  d'aquest  projecte  i
evidencien per nosaltres un model de xarxa viària que és més que discutible i per això
el nostre vot serà negatiu en aquest punt de l'ordre del dia. Merci.

El  senyor  President,  pren la  paraula  i  respon:  Bé jo  passaré  la  paraula  al  senyor
Xargay, però sí que vull clarificar una qüestió. És a dir, a la Diputació aprovem els
projectes de la Diputació i  el  ple de Vilafant  és qui aprova el  seu Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal, eh? Per tant, nosaltres, ho he dit abans senyora Guillaumes,
vostè  compartirà  amb  mi,  és  a  dir,  nosaltres  aquí  fem  de  Diputació,  no  fem
d'ajuntament. Jo no li diré a l'Ajuntament de Vilafant, li ha dit precisament una cosa
que em sembla que sempre la puc dir, que més me l’han sentit dir tots els diputats i
diputades  d'aquest  plenari,  nosaltres  som  l'Ajuntament  dels  ajuntaments,  però  el
president de la Diputació no és l'alcalde dels alcaldes i, per tant, com que jo no soc
l'alcalde dels alcaldes sinó que soc el president de la Diputació en aquests moments,
jo quan faig d'alcalde en el meu municipi faig d'alcalde del meu municipi, però només
en el meu municipi. I, per tant, com a president de la Diputació no em posaré amb si
Vilafant ha de deixar construir aquí o no ha de construir així, si això representa un
pelotazo o no representa un pelotazo. En tot cas si vostè vol fer-ho, jo li respecto, però
nosaltres no ho farem perquè aquí com a Diputació hem de vetllar només pel que
passa a la Diputació i només sobre aquesta carretera, no sobre el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal. Dues coses també per clarificar més. Quan l’OTAAA diu el que
diu, ho diu l’OTAAA, no som nosaltres. És a dir, l’OTAAA diu ho fa malament... Escolti
però ho fa l’OTAAA, nosaltres no, nosaltres els hem enviat a Medi Ambient i ens diuen
no, no, això no necessita d’estudi d'impacte, doncs no el fem. Si ens ho diu l’OTAAA
que no l'hem de fer, no el fem. I llavors diu, què hi diu la Generalitat? Nosaltres hem
enviat el projecte a qui li toca, que és la Generalitat qui ho ha d'autoritzar a través de la
seva Direcció General d'Urbanisme. En tot cas, no ens han dit res, ha passat el plaç, el
silenci és positiu i, per tant, vol dir que la Generalitat dona l'autorització positiva. Per
tant,  nosaltres  fem el  nostre  projecte.  El  que sí  que li  puc  ben assegurar  és  que
nosaltres hem fet tots els passos legals que calien. Anem a l’OTAAA, no cal l'informe.
Doncs no cal.  Anem a...  ho enviem urbanisme, positiu.  Doncs escolti  vol  dir  que...
perquè  quan  el  pla  general  quan  s'està  fent  un  pla  general  nou  el  tema  de  les
carreteres només ho autoritza el Govern de la Generalitat, autoritzat. Per tant, és a dir

36

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



nosaltres hem fet tot el que teníem de fer de legalitat. I aquí estem fent un projecte,
però a més avui no estem aprovant  el  projecte,  el  projecte ja el  tenim aprovat.  El
senyor Ayats ha dit que aprovem la relació de propietaris i de béns afectats, bé, perquè
hi ha un projecte aprovat perquè si no tinguéssim el projecte aprovat la relació de béns
no la podríem aprovar.  Per  tant,  un cop hi  ha un projecte aprovat.  Nosaltres hem
d'executar aquell projecte i executar aquell projecte que tenim aprovat perquè si no, no
l’haguéssim volgut executar, entendria vostè que nosaltres no l'hauríem aprovat, però
sí aprovem un projecte perquè el volem executar, hem d'aprovar la relació de béns i
dels expropiats perquè si no no podríem executar aquell projecte que hem aprovat.
Però també li vull recordar una cosa ja que vostè feia referència, aquí en aquesta casa
hi va haver, precisament, una compareixença de premsa precisament del diputat amb
els dos alcaldes que són qui representen la població dels dos municipis que afecta
aquesta obra, Borrassà i Vilafant, els quals han manifestat reiteradament que és una
obra que consideren absolutament necessària, pel seu àmbit municipal així com que
més enllà de si són tres o són quatre o dues, cinc vegades, dona més seguretat en
aquell àmbit de la carretera. Bé, doncs això és el que fem. De quina manera? De la
millor manera possible. Però és que li vull dir que el que no ens toca a nosaltres... jo
allò de l’OTAAA sento de no poder-li contestar, però nosaltres els hem enviat, ens diu
no, no cal. Vostè diu, no estic d'acord amb l’OTAAA, però en tot cas els ho digui a ells,
a nosaltres no perquè l'hem enviat. A la Generalitat, escolti què hi diu la Generalitat?
Nosaltres ho hem enviat a qui corresponia, positiu. Endavant. Bé, ho heu parlat amb
els alcaldes? Sí, bé, és que jo no puc... Em sap greu, és que no li puc dir res més. És
a dir, si nosaltres ens haguéssim deixat un pas, jo entendria que vostè digués escolti
vostès aquest pas no l'han fet, però els passos que vostè ens ha dit els hem fet tots. El
que passa que, és veritat, potser vostè i d'altres segurament no estan d'acord amb el
resultat que ens han donat d'aquest pas a fer, però en tot cas el que no podem dir és
que ho van fer. I si ens fan una observació, la recollirem. Si aquí no es tracta de fer
passar  el  clau  per  la  cabota.  Es  tracta de fer  les  coses bé i  de  la  millor  manera
possible. No sé si vostè vol afegir alguna cosa

El diputat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i diu: Crec que ho ha
explicat  molt  bé,  president.  Jo  només  dir  que  aquesta  part  de  ser  un  projecte
llargament reivindicat és la continuació d'una carretera que ja està en condicions, que
és la que va des de Borrassà fins a l'entrada de Vilafant, i que quedava aquest tram
que és el tram més complicat i el qual és inundable, un tram de la carretera té menys
de menys de 5 metres d'amplada, que no té... pràcticament té unes cunetes que tenen
poc desguàs i que el problema principal és la inundabilitat, la inundació, quan el riu
creix que s’inunda la carretera i no deixa passar. Però pensi que és una carretera que
té un IMD, i això no ens ho inventem nosaltres sinó que els tècnics de la Diputació ho
fan, de 1.234 vehicles al dia i  que passa per una zona urbana passa pel mig d'un
carrer, on hi ha vivendes i on hi ha negocis i hi passen 1.234 vehicles cada dia en
aquest últim tram de carrer que interfereix amb la carretera que va des de Figueres
cap  a  Besalú,  que  per  cert  també  té  una  sortida  bastant  defectuosa  i  bastant
complicada. Per tant, per això s'ha fet. I el tema mediambiental que vostè ens diu, el
projecte mediambiental com molt bé ha dit el president, nosaltres el que fem és portar-
ho a Medi Ambient, portar-la a aquesta oficina que ens faci el seu dictamen, el que ens
diu és que no cal un estudi d'impacte ambiental però és que diu més, diu que això
representa una millora per a la biodiversitat i per al medi ambient del riu Manol. Diu
això, que treure... no, no, perdoni, ho pot llegir això, això està escrit i li puc fer arribar.
Diu  que treure aquest  pas,  aquest  viaducte  que travessa la  carretera,  aquest  pas

37

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



inundable que hi ha actualment, ens obliga a retirar-lo i retirar-lo vol dir una millora per
al medi ambient i la biodiversitat i parla principalment de la llúdriga. Això ho pot llegir.
Per  tant,  aquí  ho  diu  com  una  millora  i  ens  demana  que  posem  un  tècnic
mediambientalista perquè controli totes les obres que es facin en aquesta carretera i,
per  tant,  la  Diputació  com  no  pot  ser  d'una  altra  manera  posarà  aquest  tècnic
[inaudible] riscos. Per tant, escolti el tema d'impacte ambiental com ha dit el president,
nosaltres hem de fer el que diu la llei, com marca la llei i per tant si ens diu que hem de
fer  això,  això  és  el  que  farem.  I  el  tema variant  que  també s'ha dit,  escolti  Medi
Ambient ens diu que això no és cap variant i per tant com que no és cap variant la
Diputació podria ocupar l'espai que cregués oportú per fer aquesta carretera, o sigui la
Diputació  no  té  l'obligació  d'adaptar-se  als  plans  urbanístics  municipals  dels
ajuntaments. Però com que aquí hi ha una aprovació provisional, no definitiva, hi ha
una primera aprovació que l'Ajuntament de Vilafant va aprovar o que hem fet per no
afectar  més territori,  per adaptar-nos. En aquesta primera aprovació ja  hem seguit
aquest traçat per no afectar més territori. I quant el que deia vostè de l'ACA, escolti
l'ACA nosaltres hem seguit estrictament les instruccions de l'ACA. El pont, la llargada i
l'alçada que té pot  estar  segur  que cap tècnic  de la  Diputació se l'ha inventat,  és
perquè segueix unes directrius estrictes de l'ACA que diu llargada amplada i alçada.
Això ho pot mirar. Quant això que deia de si el pont es podia fer al lloc de l'autopista, al
pas l'autopista,  per exemple.  Això és de les coses que en el  seu moment  es van
contemplar però és que el pont seria... l'impacte seria molt més gran, seria molt més
costós i segurament de molt més difícil encaix en la situació actual que està. Per tant,
escolti com ha dit el president, nosaltres hem mirat de complir tota la normativa, tots
els  condicionants tècnics i  per  tant  ens sembla que ho hem fet  bé i  estem oberts
lògicament a parlar amb tothom i amb qui faci falta per explicar-ho i per explicar-ho bé.
Però ho hem fet de la millor manera que ens ha semblat, que podíem tenir una millor
carretera  més  segura,  que  podíem  treure  aquests  1.200  vehicles  de  dintre  una
població i que hi haurà una part d'aquesta població que també se'n beneficiarà, això
també l'hauríem de dir-ho, ara perquè passava per fora. I, per tant, escolteu, jo em
penso que és per això, pels motius perquè s’ha fet. 

La  diputada  senyora  Guillaumes,  respon:  Bé,  agraeixo  les  explicacions  tant  del
president com del senyor…

El  diputat  senyor  Jordi  Xargay,  continua  la  seva  intervenció:  Perdoni, una  cosa
important, amb permís del president [inaudible]. Els alcaldes. Això ha de quedar molt
clar, el president ho ha dit però jo vull reblar-ho. Perquè aquí hi ha dos alcaldes, de
Borrassà i Vilafant., que han dit, escolta, això no és [inaudible] i com diu ell, entenem
els alcaldes representen la majoria.  No podem anar a preguntar per un [inaudible]
sinó... si l'alcalde em diu, escolti això s'ha de fer perquè és necessari i perquè inclús
nosaltres tenim el nostre coneixement. Escolti nosaltres no podem mirar cap a un altre
costat.

El senyor President, diu: Senyora Guillaumes.

La  diputada  senyora  Guillaumes,  manifesta:  Bé,  com  deia,  que  agraeixo  les
explicacions tant del president com del senyor Xargay. Bé jo crec... No allargaré. Crec
que  és  un  tema  de  gran  calat  perquè  senzillament  són  models  diferents,  visions
diferents de com s'ha de desenvolupar un territori, però, en tot cas, sí que m'agradaria
fer uns apunts. Jo en cap cas, d'alguna manera, poso en qüestió el treball tècnic. Jo,
això, excel·lentment, jo crec que aquí, a la Diputació, hi ha uns tècnics excel·lents.
Això és un tema, el  treball  tècnic,  però és que no estem parlant  del treball  tècnic,
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estem parlant de l'horitzó, del futur, de quin territori volem. A nosaltres ens sembla que
gastar quasi tres milions d'euros amb una variant, perquè no sé, senyor Xargay, si s'ha
desplaçat allà i ha vist el canvi que suposa. A nosaltres ens sembla que una despesa
de tres milions d'euros per trinxar el territori de la manera que trinxarà el territori quan
estem en un context d'emergència climàtica com la que estem i la mateixa Diputació fa
plans  molt  interessants  sobre  com  treballar  l'emergència  climàtica,  la  sobirania
alimentària... Abans, en un punt anterior, han sortit aspectes del tema dels productes
locals. No sé si podrem fer gaires productes locals quilòmetre zero si trinxem el territori
i destrossen els camps com el que suposarà la nova variant entre Borrassà i Vilafant.
Es destrueixen camps. Vull dir que és més de model. Jo insisteixo, no diem res a nivell
tècnic. Ens sembla que hi ha uns excel·lents tècnics, però fan la seva feina. La feina
dels polítics és dirigir cap al futur, cap a on volem el territori? Volem un territori trinxat o
volem un territori  autosuficient?  Que es  pugui  valdre  per  ell  mateix.  És  aquest,  el
plantejament. En tot cas, no vull allargar el punt. Penso que és un tema que tots els
diputats i diputades que estem aquí ho hem de reflexionar. De trinxar el territori en
sabem molt. L'hem trinxat molt i les conseqüències són les que són. No cal que recordi
els fets que van passar a Alcanar: vam urbanitzar el territori i  llavors passa el que
passa. Ens sembla que en un context com l'actual, i no ho diem nosaltres, ho està
dient  la  Unió Europea,  que a nivell  constructiu  vigilem el  xoc climàtic  que ens ve.
Construir aquest tipus de carreteres, a nosaltres ens sembla que no és el model. No
estem qüestionant res dels tècnics que treballen i ho fan eficientment. Estem discutint
l'horitzó i és un tema polític i és un tema de model. No és un tema tècnic, és un tema
de model. Només era això, un aclariment.

El senyor President, diu: Sí, un moment. Sí, sí, digui, senyor Xargay.

El diputat senyor Xargay, intervé i manifesta: [Parla amb el micròfon apagat i no se
l'entén]  així  una [...]  petita puntualització.  Jo li agrairia que valorés la millora de la
mobilitat  que tindran aquests 1.200 vehicles que passen per aquesta carretera i  la
qualitat de vida que segurament aportarà a molta gent, que no hauran de veure passar
els 1.234 vehicles cada dia per davant de casa seva, per exemple. O el dia que hi ha
una inundació. Per tant, això també ho hauríem de posar en valor, perquè cap i a la fi,
estem parlant  d'una carretera que fa 4,5-5 metres i  en farà vuit  en total.  Per  tant,
escolteu no ho sé, vull dir que tampoc... El desastre tampoc és... A veure. La Diputació,
tal com ha dit el president, és molt curosa en aquests aspectes i, per tant, sempre
procurem afectar el mínim possible el que és el territori i el medi. Però jo, més que res,
volia dir això. Valorem també les millores que portarà això. D'acord el que diu vostè,
però valorem les  millores,  que segurament  també n'aportarà  També n'aportarà,  de
millores, i molta gent ho agrairà, segur.

El senyor President, intervé i manifesta: Un moment, escolti, és que si no, ens sortirem
de mare, i jo ara penso que he de fer la meva última petita intervenció hi passar a la
votació, perquè si no, no anirem bé. És a dir, a veure, hi ha hagut un moment que m'ha
donat  la  sensació  que  sí  que  hem  condicionat  la  feina  dels  tècnics,  senyora
Guillaumes, perquè vostè ha dit: nosaltres ens hi hem passat moltes hores i de cap
manera hi pot haver 1.234 vehicles. Home, sí. Escolti, això ens ho diuen els tècnics i jo
li ben asseguro que ni el senyor Xargay ni jo ens hem assegut en una cadira i hem
anat comptant. Per tant, no ho hem fet nosaltres, això. Per tant, és una qüestió tècnica.
Per tant, aquí sí que hem dubtat. Cap polític de la Generalitat, de Medi Ambient, ha dit
si hi ha d'haver estudi d'impacte ambiental o no: ho han dit els tècnics. Vostè ha dit: i
l'ACA què ha dit? L'ACA, tècnicament, ens ha dit l'alçada que ha de fer aquest pont,
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que també la qüestionem, que trinxar el territori. Per tant, és una decisió tècnica, i per
tant, els tècnics de la Diputació han fet el projecte d'acord amb el que els tècnics de
diferents  departaments  han  dit,  i  quan  Urbanisme  autoritza  aquesta  carretera,  no
l'autoritza perquè hi hagi un polític d'Urbanisme que digui "sí", o el conseller, això s'ha
de fer, No, sinó perquè tècnicament es valora si està bé o no està bé. Per tant, el
conjunt  de  fer  aquesta  actuació,  que  sí  que  és  una  decisió  de  la  Diputació,  del
departament de Carreteres, està avalada pels tècnics de diferents departaments que
podrien acabar dient el que, si no hagués estat correcte, haguessin acabat dient. Per
tant, home, sí que ho hem pogut qüestionar una mica. 

I dos. Jo, quan sento a dir que trinxem el territori, em sento malament, i explico perquè.
Perquè  la  Diputació,  mai,  ni  cap  dels  membres  d'aquest  plenari,  ni  cap  tècnic
d'aquesta casa té cap mínima voluntat de trinxar el territori. Ni la mínima voluntat. Al
contrari.  Fixi's  bé  que  tècnicament  ens  diuen:  està  bé  que  feu  aquesta  carretera
perquè traiem un passadís, que el traurem, un passadís, de fet. Una infraestructura
que es fa i  una que s'elimina. No queda allà pel record, per l'oblit.  No, s'elimina,  i
precisament  és  Medi  ambient  qui  diu:  no,  vostès,  és  bo  que  facin  aquesta
infraestructura, i llegeixi l'informe, i que eliminin una altra infraestructura que ens causa
problemes i que causa problemes a la població. Home, doncs, al final, afafem-nos-ho
per aquí, perquè a la Diputació trinxem el territori, home. La Diputació, miri, no farem
cap habitatge, ni farem [...] la Diputació. En tot cas, podem fer carreteres, però d'això
no  en  farem.  Llavors,  escolti,  l'autonomia  municipal.  Han  de  ser  els  ajuntaments
respectius i els regidors i regidores dels ajuntaments respectius qui han de decidir si hi
han d'anar habitatges o no, i que si aquests habitatges causen més impacte o menys.
Però nosaltres només ens dediquem a fer les nostres carreteres, que siguin el màxim
de segures per a la població i amb el mínim impacte pel medi i pel paisatge. Per tant,
de trinxar, la paraula trinxar, ja l'elimino. La paraula que puguem deixar, que puguem
afectar més o menys en un espai, li ben asseguro que posarem i hem posat sempre
totes les mesures correctores en aquest sentit. I si no, miri la carretera de Corçà a
Madremanya  que  hem fet  recentment,  quin  respecte  pel  medi  no  hi  ha  hagut  en
aquesta carretera, que jo he anat a veure en un parell  d'ocasions, perquè hi havia
hagut  algú  que  també em deia  que  si  nosaltres  no  havíem respectat  o  nosaltres
havíem pogut  trinxar  o deixar  de trinxar.  Només ho poso com un exemple  que la
puguin anar a visitar, perquè jo crec que és un exemple de com hem intentat fer les
coses bé, i així es passarà amb Siurana i totes les altres carreteres. 

Vinga,  passaríem  a  la  votació.  Vots  en  contra  d'aquesta  proposta?  Un  vot.
Abstencions? No n'hi ha cap. Vots a favor? La resta. Per tant, 26 vots a favor i un vot
en contra. Quedaria aprovat.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot
en  contra  del  Grup  Polític  Grup  Candidatura  Unitat  Popular.  No  s’han  produït
abstencions

12. Aprovació inicial de les bases unificades del Departament PIDEL anualitat
2022 - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 2021/X020100/7197

“Antecedents
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1. El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-
2023, aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 17 de desembre de 2019, té com
a  base  normativa  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.  Aquest  Pla  té  un  contingut  programàtic  i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
mateix Pla relaciona, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi  la  Diputació  de Girona per  a  cada  exercici.  Aquesta  línia  d’ajuts  està
inclosa en el títol II del Pla esmentat.

2. L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del règim
local,  atorga  competència  a  les  diputacions  en  matèria  d’assistència  i  cooperació
jurídica,  econòmica  i  tècnica  als  municipis,  especialment  als  de  menys  capacitat
econòmica  i  de  gestió.  Igualment,  l’article  36.1.d  reconeix  com  a  competència  la
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en
el  territori  provincial,  d’acord  amb  les  competències  de  les  altres  administracions
públiques en aquest àmbit.

3. El contingut i la tramitació de les bases reguladores de subvencions s’ajusten als
requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a
l’RD  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  l’LGS,  i  a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

4. L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació.

5. L’expedient no té contingut econòmic i no està subjecte a fiscalització.

D’acord  amb  els  antecedents  exposats,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i
proposa al Ple que adopti l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  les  bases reguladores  de subvencions  del  Servei  de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, les quals es transcriuen literalment en
els annexos següents:

a) Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (XSLPE) (Annex 1)

b) Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció  i  dinamització  comercial  adreçades  als  membres  de  la  Xarxa  de
Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) (Annex 2)

c) Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció i dinamització del comerç de proximitat (Annex 3)

d) Bases reguladores de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents
de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (Annex
4)

e) Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  singulars  de
desenvolupament econòmic local (Annex 5)

f) Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals
de Promoció Econòmica (Annex 6)
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SEGON.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites en el punt anterior, per un termini de vint dies hàbils, d’acord
amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals.  A  aquest  efecte  caldrà
publicar  un  anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  en  el  tauler
electrònic de la Diputació, així com una referència en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin
al·legacions o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

En el supòsit que es formulin al·legacions contra alguna de les bases durant el termini
d’informació pública, se suspendrà la tramitació de la convocatòria corresponent si a
conseqüència de la resolució de les al·legacions es modifiquen les bases. 

TERCER.  Facultar  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  perquè  executi  aquest
acord, perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
definitivament, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar, i també, si cal,
perquè rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.

Annex 1
Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (XSLPE)

Preàmbul
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de
l’Agenda 2030 i en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
en  l’àmbit  local.  L’Agenda  2030  va  ser  aprovada  per  l’Assemblea  General  de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens
locals  tenen  un  paper  essencial  en  la  majoria  dels  ODS,  atès  que  són  les
administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat per involucrar la
ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, la seva
escala  d’actuació  propicia  la  realització  de  projectes  transformadors  susceptibles
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles. 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 següents:

— Objectiu  4:  Garantir  una educació  inclusiva,  equitativa  i  de qualitat,  i  promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

—  Objectiu  8:  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

—  Objectiu  9:  Construir  infraestructures  resilients,  promoure  la  industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

1. Definició de l’objecte
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Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Girona per fomentar projectes i accions de promoció econòmica.

Els projectes i les accions de promoció econòmica s’han d’emmarcar en el context dels
àmbits de treball i les línies d’actuació següents:

1. Mercat de treball
o Millores formatives en l’àmbit ocupacional
o Orientació laboral
o Intermediació laboral

2. Teixit productiu
o Foment de l’esperit emprenedor
o Creixement i consolidació d’empreses
o Dinamització dels diversos sectors econòmics (polígons d’activitat econòmica,

espais d’allotjament empresarial, etc.)
o Assessorament a l’emprenedor
o Millora  de  la  competitivitat  empresarial  (foment  de  l’associacionisme,

estratègia empresarial comuna, organització de fòrums empresarials, simbiosi
industrial, etc.)

o Economia verda i circular
o Economia creativa
o Economia social i solidària en l’àmbit de la promoció econòmica

3. Sector comercial
o Cens d’activitat comercial
o Ordenació comercial
o Suport a la dinamització comercial

4. Altres  iniciatives  relacionades  amb  el  desenvolupament  local,  a  valorar  per  la
Comissió Avaluadora.

En queden excloses les activitats relatives a l’organització de fires i mostres, així com
activitats de tastos vinculats a Girona Excel·lent.

2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el  període  que  estableix  la  convocatòria,  que  ha  d’aprovar  la  Junta  de  Govern,  i
s’establirà  una  prelació  d’acord  amb els  criteris  de  valoració  recollits  en  aquestes
bases.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es  considera  despesa  subvencionable  la  que  de  manera  inequívoca  respon  a  la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
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Són  subvencionables  les  despeses  ordinàries  de  naturalesa  corrent  que  siguin
necessàries per dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es
consideren conceptes subvencionables:

 La remuneració de personal  tècnic contractat específicament per dur a terme
l’actuació sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris.

 Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació
sol·licitada.

 La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació.
 L’adquisició o el subministrament de material fungible.
 Les  primes  d’assegurances  contractades  i  necessàries  per  dur  a  terme

l’actuació.
 Les despeses de restauració i càterings (només quan s’esdevinguin en el marc

de salons d’ocupació, setmanes d’emprenedoria o similars, amb un màxim del 10
% del pressupost elegible).

Són despeses no subvencionables:
o Els  programes,  projectes o serveis  prestats  per  les entitats que pertanyen al

sector públic, diferents de la sol·licitant, recollides en l’article 2 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, excepte les cambres de comerç i
les universitats.

o Les  despeses  indirectes  (de  personal,  lloguers,  subministraments  i  consums
generals, entre d’altres).

o Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i
els impostos personals sobre la renda. Tampoc es consideren subvencionables
els  imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el  caràcter  de despeses
deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  de  l’ens  sol·licitant  de  la
subvenció.

o L’adquisició  de  mobiliari,  equips,  vehicles,  infraestructures,  béns  immobles  i
terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà.

o En  cap  cas  se  subvencionen  plataformes  ni  aplicacions  de  comerç  o  per  a
generació de mapes (la Diputació ja posa a disposició dels municipis aquestes
plataformes tecnològiques).

El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents:

o Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE.
o Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE.
o Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica

d’un o diversos ajuntaments.
o Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica

d’un consell comarcal.

Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  que  estableix  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
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L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb el punt “Criteris de valoració”, el pressupost
presentat  i  la  dotació  pressupostària  establerta  en  la  convocatòria.  Atenent  a
l’avaluació, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge
que representi sobre el pressupost de l’activitat o projecte.

Totes les entitats destinatàries de la subvenció podran optar a un import de 4.000 € per
a accions i projectes de promoció econòmica. El compliment dels requisits de prestació
de serveis a, b, c i d de l’apartat que estableix els criteris de valoració permetrà sumar
les aportacions addicionals, si s’escau, fins a la suma màxima que pot percebre una
entitat, que s’estableix en 11.000 €.

La quantitat global obtinguda no pot, en cap cas, sobrepassar el 80 % del pressupost
elegible del total de l’acció o el projecte subvencionat.

6. Criteris de valoració
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria
i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en
seran excloses. En cap cas no es subvencionarà una petició de caràcter general.

Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de
la valoració de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat
degudament  emplenat  i  la  documentació  especificada  en el  punt  “Procediment  de
presentació de les sol·licituds”.

a) Els ens que acreditin la prestació del servei de creació i consolidació empresarial
(igual o equivalent a Catalunya Emprèn) podran sumar un import addicional de
fins a 1.000 €.

La  participació  en la  línia  A de  Catalunya  Emprèn queda  acreditada  amb la
resolució  favorable,  sigui  individual  o  bé  agrupada,  corresponent  a  l’última
convocatòria vigent.

També es valorarà el fet que l’entitat presti un servei equivalent al de Catalunya
Emprèn mitjançant personal propi. En aquest cas, cal que es disposi d’un tècnic
a temps complet amb una experiència mínima de tres anys en assessorament
per a la creació d’empreses.

En el cas d’agrupacions, cadascuna de les entitats agrupades ha de tenir com a
mínim l’equivalent a un tècnic a temps complet.

En  ambdós  casos,  cal  acreditar-ho,  en presentar  la  sol·licitud,  mitjançant  un
certificat del secretari o secretària de l’entitat.

45

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



b) Els ens que acreditin la prestació del servei d’allotjament empresarial temporal
(vivers d’empreses i espais de cotreball) podran sumar un import addicional de
fins a 2.000 €. Per obtenir-los, cal que l’entitat sol·licitant estigui adherida a la
Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) i que destini aquest
import a activitats de dinamització i assessorament en aquests espais.

Així mateix, l’entitat s’ha de comprometre a mantenir actualitzada la informació
en  què  es  descriuen,  entre  d’altres,  els  espais  comuns,  els  despatxos
disponibles,  les  empreses allotjades,  els  serveis,  els  preus i  les  activitats  de
l’entitat  al  portal  web  www.ddgi.cat/XGEAE durant  l’any  de  publicació  de  la
convocatòria.

c) Els  consorcis  de  desenvolupament  econòmic  o  promoció  econòmica  d’àmbit
comarcal amb entitat jurídica pròpia podran sumar un import addicional de fins a
3.000 €.

d) Les entitats adherides a la plataforma de comerç Comerç a casa - A casa en un
clic podran sumar un import addicional de fins a 1.000 € si, en el moment de
presentar la sol·licitud, la base de dades de la plataforma disposa, com a mínim:

a)D’un negoci per cada 200 habitants al portal de l’entitat sol·licitant.
b)D’un producte per cada 200 habitants al portal de l’entitat sol·licitant.
c) D’una activitat realitzada en el darrer any.

Pel que fa als punts a i  c, caldrà presentar els certificats acreditatius, que es podran
expedir en un sol document.

En relació amb els punts b i  d, no caldrà presentar cap certificat, ja que el Servei de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local en validarà l’acreditació.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria. 

Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria,
que s’ha d’acompanyar de la documentació annexa següent, si s’escau:

1. L’acreditació del servei de Catalunya Emprèn o equivalent.
2. L’acreditació com a consorci de desenvolupament econòmic d’àmbit local i amb

entitat jurídica pròpia.

Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona  interessada  o  per  la  que  representi  legalment  l’entitat.  Caldrà  utilitzar  els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden  formar  un  únic  arxiu  en  format  PDF.  No  s’accepten  contenidors  d’arxius  o
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fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dia inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent.

Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord
amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran
les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment
en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en
aquestes  bases  corresponen  al  Servei  de  Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic
Local de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen:
a) La comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de

beneficiari establerts en aquestes bases.
b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada d’acord amb els criteris establerts en

aquestes bases.
c) La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  es  considerin

necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe
que concreti el resultat de l’avaluació efectuada. 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de
l’informe  de  la  Comissió  Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,
degudament motivada, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.

La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:

a) President:  el  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local o el diputat en qui delegui.

b) Vocals: la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local o la
persona en qui delegui, i un tècnic del Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local.
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La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
La  proposta  de  resolució  se  sotmet  a  consideració  de  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació, la qual resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament
de les subvencions.

La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.

La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de sis  mesos a comptar de l’acabament  del  període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
les  entitats  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  sol·licituds  per  silenci
administratiu. 

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  justificar  la  subvenció  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament,
disponible  al  web  de  la  Diputació  (www.ddgi.cat),  al  qual  han  d’adjuntar  la
documentació següent:

a) Documentació  gràfica,  digital  o  audiovisual  acreditativa  de  la  publicitat  de
l’actuació, en la qual ha de constar el logotip de la Diputació de Girona.

b) La memòria dels projectes o les accions, en què consti, si s’escau, que s’han
portat a terme les accions següents:

1. En el cas de les entitats que hagin percebut una subvenció per a accions
formatives, l’actualització del portal web de Formació en Xarxa promogut per la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat/formacioenxarxa).

2. En  el  cas  de  les  entitats  que  hagin  percebut  una  subvenció  per  a
allotjament empresarial temporal (vivers d’empresa o espais de cotreball),
l’actualització del portal web www.ddgi.cat/xgeae, així com la relació de les
actuacions de dinamització de l’espai d’allotjament empresarial realitzades
per l’entitat.

c) El formulari d'indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en
l'actuació.

S’han d’utilitzar  els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10
MB com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
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fotografies,  poden formar  un únic  arxiu en format  PDF.  No s’accepten contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus ZIP o RAR.

A  l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.

En  cas  de  situació  excepcional  que  afecti  el  desenvolupament  de  l’actuació
subvencionada, s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte
de la subvenció.

La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions
objecte de la subvenció.

Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  a  l’establert  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  elegible,  la  subvenció  es
minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  justificada  el  percentatge
establert en aquestes bases.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en  l’apartat  “Compatibilitat  de  subvencions”  d’aquestes  bases,  superin  la  despesa
efectiva.

Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

11.2. Termini
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  s’establirà  en  la  convocatòria
corresponent.

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.

12. Pagament
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.

No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.
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El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part
finançada amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i
sempre abans que finalitzi el període per a la seva justificació.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació
de Girona o dels organismes que en són dependents  (Dipsalut, Patronat de Turisme,
etc.).

14. Subcontractació
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar un canvi  de l’objecte  o el  destí  de la  subvenció  atorgada,  ni  sol·licitar  la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el  beneficiari  tindrà l’obligació de retornar l’import  rebut i  de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) Els  que recull  l’article  37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases.
c) Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions.

El  Servei  de Promoció i  Desenvolupament  Econòmic Local  tramitarà,  si  escau,  els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el
president de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 

Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull  l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades
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Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a
la  Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d’informar  les  persones
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitud de la limitació del tractament i  oposició)  la persona interessada es podrà
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona.

19. Verificació i control
Els  comptes  justificatius  que  compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació
s’entendran  com  a  documents  suficients  per  acreditar  el  destí  de  la  subvenció
concedida.

No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.

Si  es  generen  suports  documentals  i  d’informació  relacionats  amb  les  actuacions
subvencionades,  com,  per  exemple,  material  de  difusió,  publicacions,  anuncis  a  la
premsa,  senyalització,  suports  multimèdia  o  llocs  web,  cal  fer  constar  en  aquests
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

o Si  encara  és  possible  complir  l’obligació  en  els  termes  establerts,  l’òrgan
concedent  ha de requerir  el  beneficiari  perquè adopti  les  mesures de difusió
establertes en un termini no superior a quinze dies i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

o Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s’han desenvolupat
les  activitats  afectades  per  aquestes  mesures,  l’òrgan  concedent  pot  establir
mesures alternatives sempre que permetin fer la difusió del finançament públic
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari s’ha de fixar
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un termini  no superior  a quinze dies per adoptar l’acte corresponent i  se l’ha
d’advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la subvenció.

21. Altres obligacions dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament

que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció.

c) Comunicar  a  la  Diputació,  en  qualsevol  moment  i,  en  tot  cas,  abans  de  la
justificació  de  l’aplicació  dels  fons,  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts  i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 

e) 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.

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
g) Acreditar  que  la  contractació  s’ha  realitzat  d’acord  amb  el  que  estableix  la

normativa de contractes públics  i  la  resta de normativa vigent  en matèria de
contractació administrativa.

22. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  comunicar  als  òrgans  competents  qualsevol  manifestació  d’aquestes
pràctiques  que,  al  seu  parer,  sigui  present  en  el  procediment  o  pugui  afectar-lo.
Particularment  s’han  d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis o les professions corresponents a l’activitat  objecte de subvenció o ajut
públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:

a) Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d’interessos.

b) No  sol·licitar,  directament  o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat  públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o
materials,  ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a terceres persones,  amb la  voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment  o  l’avaluació  del  compliment  de les  obligacions  establertes  en les
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bases  de  la  convocatòria,  particularment  facilitant  la  informació  que  els  sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir  les  obligacions  de  facilitar  la  informació  que  la  legislació  de
transparència  imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’administració  o  les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal,  en els
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta són aplicables el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article  84 pel que fa a beneficiaris  d’ajuts públics,  sens perjudici  d’altres
possibles conseqüències recollides en la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la

Llei general de subvencions.
d) El  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’obres,

activitats i serveis dels ens locals.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte.

24. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes
expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació. 

Aquestes bases deroguen les bases reguladores  de subvencions per  a projectes i
accions de promoció econòmica adreçades als membres de l’XSLPE publicades en el
BOPG núm. 189, de 30 de setembre de 2020.

Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  un  recurs,
l’òrgan competent per adoptar una resolució, així com per resoldre sobre els recursos
que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president
de  la  Diputació.  D’aquestes  resolucions  del  president  se’n  donarà  compte  en  la
primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona
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L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en
el BOPG.

Annex 2
Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció  i  dinamització  comercial  adreçades  als  membres  de  la  Xarxa  de
Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG)

Preàmbul
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de
l’Agenda  2030  i  en  la  consecució  dels   objectius  de  desenvolupament  sostenible
(ODS) en l’àmbit local. L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens
locals  tenen  un  paper  essencial  en  la  majoria  dels  ODS,  atès  que  són  les
administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat per involucrar la
ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, la seva
escala  d’actuació  propicia  la  realització  de  projectes  transformadors  susceptibles
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles. 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 següents:

—  Objectiu  8:  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

— Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Girona per fomentar projectes i accions de promoció i  dinamització
comercial als mercats sedentaris de la província.

Els mercats municipals són una peça clau del comerç local, per la funció econòmica i
social que desenvolupen. Tanmateix, durant els darrers anys la crisi i l’augment de la
competència ha debilitat aquestes estructures.

En  aquest  sentit  les  línies  de  suport  que  s’impulsen  des  de  la  Diputació  volen
potenciar,  com  fins  ara,  el  territori,  la  qualitat  i  els  productes,  però  també  la
professionalització  i  la  formació  com  a  eines  de  diferenciació  d’aquests  espais
comercials públics al servei de la ciutadania.

2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el  període  que  estableix  la  convocatòria,  que  ha  d’aprovar  la  Junta  de  Govern,  i
s’establirà  una  prelació  d’acord  amb els  criteris  de  valoració  recollits en  aquestes
bases.
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Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es  considera  despesa  subvencionable  la  que  de  manera  inequívoca  respon  a  la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Són  subvencionables  les  despeses  ordinàries  de  naturalesa  corrent  que  siguin
necessàries per dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es
consideren conceptes subvencionables:

o La remuneració de personal  tècnic contractat específicament per dur a terme
l’actuació sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris.

o Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació
sol·licitada.

o La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació.
o L’adquisició o el subministrament de material fungible.
o Les primes d’assegurances contractades i  necessàries per a la  realització de

l’actuació.

Són despeses no subvencionables:
o Els  programes,  projectes o serveis  prestats  per  les entitats que pertanyen al

sector públic, diferents de la sol·licitant, recollides en l’article 2 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, excepte les cambres de comerç i
les universitats.

o Les  despeses  indirectes  (de  personal,  lloguers,  subministraments  i  consums
generals, entre d’altres).

o Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i
els impostos personals sobre la renda. Tampoc es consideren subvencionables
els  imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el  caràcter  de despeses
deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  de  l’ens  sol·licitant  de  la
subvenció.

o L’adquisició  de  mobiliari,  equips,  vehicles,  infraestructures,  béns  immobles  i
terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà.

o En  cap  cas  se  subvencionen  plataformes  ni  aplicacions  de  comerç  o  per  a
generació de mapes (la Diputació ja posa a disposició dels municipis aquestes
plataformes tecnològiques).

El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents:

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a l’XMSG.
b) Les associacions  de comerciants adscrites a l’XMSG que tinguin delegada la

dinamització comercial dels mercats.
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Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  que  estableix  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Només es pot atorgar un ajut per unitat de mercat municipal. En cas de rebre més
d’una petició es prioritzarà la de l’entitat local.

Per  optar  a  les  subvencions  descrites  caldrà  que  els  representants  dels  mercats
beneficiaris assisteixin (de forma presencial o telemàtica) com a mínim a una de les
dues reunions anuals que convoca la Diputació de Girona, en el marc de treball de la
xarxa de mercats.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds.

Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el punt “Criteris de
valoració”  i,  atesa  la  qualificació  obtinguda,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació
pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a
atorgar,  així  com el percentatge que representa sobre el pressupost  de l’activitat  o
projecte.

El percentatge a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible,  amb un màxim de
4.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària. 

L’import mínim a sol·licitar haurà de superar els 1.000 €.

6. Criteris de valoració
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria
i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en
seran excloses.

Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de
la valoració de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat
degudament  emplenat  i  la  documentació  especificada  en el  punt  “Procediment  de
presentació de les sol·licituds”.

En cap cas no se subvencionarà una petició de caràcter general.

Les accions i els projectes de promoció i dinamització comercial s’emmarquen en les
línies de treball següents:

o Professionalització del mercat
o Campanyes de dinamització 

Els beneficiaris de la subvenció han de:
a. Participar en una campanya conjunta acordada amb la Diputació de Girona.
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b. Assistir, com a mínim, a una reunió de treball (de forma presencial o telemàtica)
anual de l’XMSG (tècnic/paradista) per acordar i coordinar la campanya conjunta
i fer-ne la valoració.

Els projectes o accions es valoraran segons els següents criteris de puntuació:
a) Professionalització del mercat (tant pel que fa a gestió com a model de venda):

fins a 50 punts.
a. Eines de suport a la gestió/dinamització del mercat.
b. Formació en model de venda per a paradistes.
c. Programes d’acompanyament personalitzat.

b) Campanyes de dinamització  amb accions vinculades  a la  ciutadania  (cultura,
medi ambient, ensenyament, salut, etc.) i que fomentin els productes o la imatge
del mercat: fins a 50 punts.

S’atorgaran 10 punts als mercats o ajuntaments que  es comprometin a participar de
manera activa a  la  campanya de difusió  comuna de la  Diputació  de l’any  que se
sol·licita la subvenció.

Es  valorarà  fins  a  10  punts  extres  que  els  projectes  presentats  siguin  pioners  al
municipi o aportin valors socials, culturals, mediambientals, de gènere, etc. 

Les sol·licituds hauran d’obtenir una puntuació mínima de 50 punts.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria.

Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria.

Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona  interessada  o  per  la  que  representi  legalment  l’entitat.  Caldrà  utilitzar  els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden  formar  un  únic  arxiu  en  format  PDF.  No  s’accepten  contenidors  d’arxius  o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dia inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent.

Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord
amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran
les actuacions sense cap tràmit ulterior.
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La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment
en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en
aquestes  bases  corresponen  al  Servei  de  Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic
Local de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen:
a. La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  de  condició  de  beneficiari

establerts en aquestes bases.
b. L’avaluació de les sol·licituds efectuada d’acord amb els criteris establerts en

aquestes bases.
c. La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  es  considerin

necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe
que concreti el resultat de l’avaluació efectuada.

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de
l’informe  de  la  Comissió  Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,
degudament motivada, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.

La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:

a. President:  el  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local o el diputat en qui delegui.

b. Vocals: la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local o la
persona en qui delegui, i  la tècnica responsable del Programa de Competitivitat
Territorial o la persona en qui delegui.

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
La  proposta  de  resolució  se  sotmet  a  consideració  de  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació, la qual resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament
de les subvencions.

La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
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La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de sis  mesos a comptar de l’acabament  del  període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
les  entitats  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  sol·licituds  per  silenci
administratiu.

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  justificar  la  subvenció  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament,
disponible  al  web  de  la  Diputació  (www.ddgi.cat),  al  qual  han  d’adjuntar  la
documentació següent:

a. Documentació  gràfica,  digital  o  audiovisual  acreditativa  de  la  publicitat  de
l’actuació, en la qual ha de constar el logotip de la Diputació de Girona.

b. El formulari d'indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en
l'actuació.

S’han d’utilitzar  els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10
MB com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies,  poden formar  un únic  arxiu en format  PDF.  No s’accepten contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus ZIP o RAR.

A  l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.

En  cas  de  situació  excepcional  que  afecti  el  desenvolupament  de  l’actuació
subvencionada s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte
de la subvenció.

La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions
objecte de la subvenció.

Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  a  l’establert  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  elegible,  la  subvenció  es
minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  justificada  el  percentatge
establert en aquestes bases.
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en  l’apartat  “Compatibilitat  de  subvencions”  d’aquestes  bases,  superin  la  despesa
efectiva.

Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

11.2. Termini
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  s’establirà  en  la  convocatòria
corresponent.

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.

12. Pagament
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.

No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part
finançada amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i
sempre abans que finalitzi el període per a la seva justificació.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació
de Girona o dels organismes que en són dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme,
etc.).

14. Subcontractació
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
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Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar un canvi  de l’objecte  o el  destí  de la  subvenció  atorgada,  ni  sol·licitar  la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el  beneficiari  tindrà l’obligació de retornar l’import  rebut i  de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

o Els que recull  l’article  37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

o En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases.
o Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions.

El  Servei  de Promoció i  Desenvolupament  Econòmic Local  tramitarà,  si  escau,  els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el
president de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull  l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan  l’entitat  beneficiària  sigui  una  associació  de  comerciants  podrà  executar,
totalment  o  parcial,  les  activitats  subvencionades  mitjançant  empreses  o  persones
físiques  vinculades  a  la  mateixa  entitat.  En  aquest  cas,  l’adquisició  de  producte
agroalimentari per a les activitats subvencionades ha de ser a preu de cost, i cal que
ho comuniqui a la Diputació de Girona en el moment de la presentació de la sol·licitud.

18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a
la  Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d’informar  les  persones
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitud de la limitació del tractament i  oposició)  la persona interessada es podrà
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona.
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19. Verificació i control
Els  comptes  justificatius  que  compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació
s’entendran  com  a  documents  suficients  per  acreditar  el  destí  de  la  subvenció
concedida.

No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
se’ls requereixi  en l’exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.

Si  es  generen  suports  documentals  i  d’informació  relacionats  amb  les  actuacions
subvencionades,  com,  per  exemple,  material  de  difusió,  publicacions,  anuncis  a  la
premsa,  senyalització,  suports  multimèdia  o  llocs  web,  cal  fer  constar  en  aquests
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

o Si  encara  és  possible  complir  l’obligació  en  els  termes  establerts,  l’òrgan
concedent  ha de requerir  el  beneficiari  perquè adopti  les  mesures de difusió
establertes en un termini no superior a quinze dies, i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

o Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s’han desenvolupat
les  activitats  afectades  per  aquestes  mesures,  l’òrgan  concedent  pot  establir
mesures alternatives sempre que 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 quinze dies per adoptar l’acte corresponent i  se l’ha
d’advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la subvenció.

21. Altres obligacions dels beneficiaris
1. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament

que fonamenta la concessió de la subvenció.
2. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció.

3. Comunicar  a  la  Diputació,  en  qualsevol  moment  i,  en  tot  cas,  abans  de  la
justificació  de  l’aplicació  dels  fons,  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts  i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.

5. 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.

6. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
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7. Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar
com  a  mínim  tres  ofertes  a  diferents  proveïdors,  amb  caràcter  previ  a  la
contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el
lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi al
mercat suficient nombre d’entitats que puguin portar a terme l’execució, prestació
o  lliurament  requerits,  o  tret  que  la  despesa  s’hagi  fet  amb  anterioritat  a  la
concessió de la subvenció.

8. Acreditar  que  la  contractació  s’ha  realitzat  d’acord  amb  el  que  estableix  la
normativa de contractes públics  i  la  resta de normativa  vigent  en matèria de
contractació administrativa.

22. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  comunicar  als  òrgans  competents  qualsevol  manifestació  d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o pugui afectar-lo.

Particularment  s’han  d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis o les professions corresponents a l’activitat  objecte de subvenció o ajut
públic.

o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:

o Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d’interessos.

o No  sol·licitar,  directament  o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat  públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

o No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o
materials,  ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a terceres persones,  amb la  voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

o Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment  o  l’avaluació  del  compliment  de les  obligacions  establertes  en les
bases  de  la  convocatòria,  particularment  facilitant  la  informació  que  els  sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

o Complir  les  obligacions  de  facilitar  la  informació  que  la  legislació  de
transparència  imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’administració  o  les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal,  en els
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
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En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta són aplicables el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article  84 pel que fa a beneficiaris  d’ajuts públics,  sens perjudici  d’altres
possibles conseqüències recollides en la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

o La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
o La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
o El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la

Llei
general de subvencions.

o El  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

o L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
o Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
o Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte.

24. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes
expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.

Aquestes bases deroguen les bases reguladores  de subvencions per  a projectes i
accions de promoció econòmica adreçades  als membres de la Xarxa de Mercats
Sedentaris de la província de Girona (XMSG) publicades en el BOPG núm. 189, de
30 de setembre de 2020.

Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  un  recurs,
l’òrgan competent per adoptar una resolució, així com per resoldre sobre els recursos
que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president
de  la  Diputació.  D’aquestes  resolucions  del  president,  se’n  donarà  compte  en  la
primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en
el BOPG.

Annex 3
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Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció i dinamització del comerç de proximitat

Preàmbul

La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de
l’Agenda 2030 i en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
en  l’àmbit  local.  L’Agenda  2030  va  ser  aprovada  per  l’Assemblea  General  de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens
locals  tenen  un  paper  essencial  en  la  majoria  dels  ODS,  atès  que  són  les
administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat per involucrar la
ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, la seva
escala  d’actuació  propicia  la  realització  de  projectes  transformadors  susceptibles
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles. 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 següents:

—  Objectiu  8:  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

— Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles.

— Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Girona per fomentar les actuacions de dinamització que afavoreixin el
comerç de proximitat impulsades per les agrupacions de comerciants dels municipis de
la demarcació.

L’estratègia política en l’àmbit comercial local necessita de la implicació i la participació
del  sector  i  dels  agents que el  representen.  Les associacions,  federacions i  altres
entitats sense ànim de lucre esdevenen actors rellevants en el desenvolupament del
comerç local gràcies a les actuacions que desenvolupen. Per aquest motiu, cal donar
suport  a les  entitats  que creen,  mantenen o  consoliden  un teixit  comercial  que fa
possible la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà, en el marc de les
línies generals dissenyades conjuntament per l’ens local.

2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el  període  que  estableix  la  convocatòria,  que  ha  d’aprovar  la  Junta  de  Govern,  i
s’establirà  una  prelació  d’acord  amb els  criteris  de  valoració  recollits en  aquestes
bases.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
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3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es  considera  despesa  subvencionable  la  que  de  manera  inequívoca  respon  a  la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Són  subvencionables  les  despeses  ordinàries  de  naturalesa  corrent  que  siguin
necessàries per dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. 

Es consideren conceptes subvencionables:
o La remuneració de personal  tècnic contractat específicament per dur a terme

l’actuació sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris.
o Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació

sol·licitada.
o La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació.
o L’adquisició o el subministrament de material fungible.
b) Les  primes  d’assegurances  contractades  i  necessàries  per  dur  a  terme

l’actuació.

Són despeses no subvencionables:
o Els  programes,  projectes o serveis  prestats  per  les entitats que pertanyen al

sector públic, diferents de la sol·licitant, recollides en l’article 2 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, excepte les cambres de comerç i
les universitats.

o Les  despeses  indirectes  (de  personal,  lloguers,  subministraments  i  consums
generals, entre d’altres).

o Els impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i
els impostos personals sobre la renda. Tampoc es consideren subvencionables
els  imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el  caràcter  de despeses
deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  de  l’ens  sol·licitant  de  la
subvenció.

o L’adquisició  de  mobiliari,  equips,  vehicles,  infraestructures,  béns  immobles  i
terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà.

o En  cap  cas  se  subvencionen  plataformes  ni  aplicacions  de  comerç  o  per  a
generació de mapes (la Diputació ja posa a disposició dels municipis aquestes
plataformes tecnològiques).

o Tampoc  no  se  subvencionen  despeses  derivades  de  la  implementació  o  el
manteniment de targetes de fidelització (terminals TPV, targetes,  programari  i
despeses de gestió), atès que les ajudes estan orientades a les campanyes, la
dinamització dels espais i la promoció dels productes i del territori.

El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris
Poden  concórrer  a  la  convocatòria  objecte  d’aquestes  bases  les  associacions,
federacions i altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin
comerciants dels municipis de la demarcació per finançar actuacions de promoció i
dinamització del comerç local.
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Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  que  estableix  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds.
Cada  sol·licitud  s’avaluarà  d’acord  amb  el  punt  “Criteris  de  valoració”  i,  atesa  la
qualificació obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en
la  convocatòria,  es  determinarà  l’import  de  la  subvenció  a  atorgar,  així  com  el
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.

El percentatge a atorgar serà del 60 % del pressupost elegible, amb un import màxim
de 2.500 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

L’import mínim a sol·licitar haurà de superar els 1.000 €.

6. Criteris de valoració
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria
i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en
seran excloses. En cap cas no es subvencionarà una petició de caràcter general.

Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de
la valoració de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat
degudament  emplenat  i  la  documentació  especificada  en el  punt  “Procediment  de
presentació de les sol·licituds”.

Les iniciatives presentades han de beneficiar el màxim de públic possible i garantir
l’accés a la informació; fer  visibles en el  comerç físic les propostes de màrqueting
digital i vetllar per minimitzar la fractura digital.

Les campanyes han de tenir un impacte directe sobre el foment de l’activitat comercial.

Les actuacions han d’emmarcar-se en un dels àmbits següents:

Àmbit Descripció Punts

Producte

Accions que promoguin la venda o el
coneixement  d’un bé o  servei,  amb
un  interès  per  al  consumidor  i  que
reforci la identitat del territori.

30 com a màxim

Eix
comercial

Accions  que  activin  els  eixos
comercials i que tinguin en compte la
identitat  i  els  valors  del  territori
(poden ser en línia o presencials)

Promoció  eixos
comercials 

20

Desestacionalització*
(actuacions  fora  de  la
temporada  de  màxima
afluència de públic)

10
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Inclusió  altres  entitats  o
iniciatives  locals  (àmbit
cultural,  educatiu,  social,
mediambiental, etc.) 

10

40 com a màxim

Associació

Professionalització  associació:
contractació  gerent  dinamitzador,
realització d’un retail tour (recorregut
per  conèixer  altres  exemples
comercials).

30 com a màxim

Les sol·licituds també es valoraran en funció del grau de participació econòmica (sobre
la part no subvencionada):

o De l’ajuntament o el consell comarcal, si s’escau, fins a 25 punts:
a) Sense participació 0 punts
b) Menys del 35 % 5 punts
c) Entre el 35 % i inferior al  50 % 10 punts
d) Entre el 50 % i inferior al 65 % 15 punts
e) A partir del 65 % 25 punts

o De l’associació amb recursos propis en el projecte, fins a 30 punts:
a) Sense participació 0 punts
b) Menys del 35 % 5 punts
c) Entre el 35 % i inferior al  50 % 10 punts
d) Entre el 50 % i 65  % 15 punts
e) A partir del 65 % 30 punts

— Si la participació econòmica es reparteix a parts iguals entre l’ajuntament i l’entitat,
s’atorgaran 5 punts extres.

—  Si  els  projectes  presentats  són  pioners  al  municipi  o  aporten  valors  socials,
culturals, mediambientals o de gènere, s’atorgaran 10 punts extres.

Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants que obtinguin la valoració més alta, un
cop aplicats els criteris objectius que es determinen en aquest apartat. La puntuació
mínima requerida per atorgar les subvencions ha de ser superior a 50 punts.

Els projectes s’ordenaran segons les puntuacions obtingudes. Els que, malgrat haver
assolit una puntuació igual o superior als 50 punts, no obtinguin subvenció per haver-
se exhaurit la dotació pressupostària, passaran a formar part d’una llista de prelació i,
en el cas que algun dels projectes amb més puntuació renunciï  a la subvenció, se
seguirà  l’ordre  de  la  llista  per  atorgar-la.  Aquest  fet  serà  possible  si  el  procés  de
renúncia es produeix dins del primer mes a comptar de la data de recepció del trasllat
de l’acord de concessió. Si la renúncia és posterior als trenta dies naturals després de
la recepció  del  trasllat,  el  Servei  de Promoció i  Desenvolupament  Econòmic Local
anul·larà la reserva de crèdit corresponent. La llista de prelació s’activarà sempre que
l’entitat garanteixi l’execució de la totalitat del projecte presentat en la sol·licitud.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
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Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria.

Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria,
que s’ha d’acompanyar de la documentació annexa següent, si s’escau:

o Estatuts de l’entitat sense ànim de lucre que presenta la sol·licitud. Si el Servei
de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local ja disposa d’aquest document i
no hi ha hagut modificacions, no caldrà presentar-lo novament.

o Declaració del regidor o regidora competent en matèria de comerç en què informi
o manifesti que el programa anual d’actuacions de l’entitat peticionària s’adequa
a la política comercial municipal i que l’actuació presentada s’identifica amb la
identitat  del  territori.  Queden  excloses  de  presentar  aquesta  declaració  les
agrupacions d’associacions (federacions, etc.).

o Fitxa d’alta de creditor. Cal que el tercer estigui donat d’alta com a creditor en el
moment que es presenti la sol·licitud. 

Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona  interessada  o  per  la  que  representi  legalment  l’entitat.  Caldrà  utilitzar  els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden  formar  un  únic  arxiu  en  format  PDF.  No  s’accepten  contenidors  d’arxius  o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dia inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. 

Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord
amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran
les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment
en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en
aquestes  bases  corresponen  al  Servei  de  Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic
Local de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen:
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a. La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari establerts en aquestes bases.

b. L’avaluació de les sol·licituds efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.

c. La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  es  considerin
necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe
que concreti el resultat de l’avaluació efectuada. 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de
l’informe  de  la  Comissió  Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,
degudament motivada, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.

La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:

a. President:  el  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local o el diputat en qui delegui.

b. Vocals: la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local o la
persona en qui delegui, i un tècnic del Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local.

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
La  proposta  de  resolució  se  sotmet  a  consideració  de  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació, la qual resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament
de les subvencions.

La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en
la  convocatòria,  amb  indicació  de  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  beneficiari
renunciés a la subvenció,  l’òrgan concedent  podria acordar atorgar la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la  renúncia  s’hagués  alliberat  crèdit  suficient  per  atendre  almenys  una  de  les
sol·licituds denegades.

D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció
a  l’interessat  per  tal  que  accedeixi  a  la  proposta  de  subvenció  en  el  termini
improrrogable  de  quinze  dies.  Una  vegada  l’interessat  hagi  acceptat  la  proposta,
l’òrgan administratiu emetrà una resolució de la concessió i la notificarà.

La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
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La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
les  entitats  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  sol·licituds  per  silenci
administratiu.

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  justificar  la  subvenció  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament,
disponible  al  web  de  la  Diputació  (www.ddgi.cat),  al  qual  han  d’adjuntar  la
documentació següent:

a. Documentació  gràfica,  digital  o  audiovisual  acreditativa  de  la  publicitat  de
l’actuació, en la qual ha de constar el logotip de la Diputació de Girona.

b) El formulari d'indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en
l'actuació.

S’han d’utilitzar  els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10
MB com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies,  poden formar  un únic  arxiu en format  PDF.  No s’accepten contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus ZIP o RAR.

A  l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.

En  cas  de  situació  excepcional  que  afecti  el  desenvolupament  de  l’actuació
subvencionada s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte
de la subvenció.

La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions
objecte de la subvenció.

Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  a  l’establert  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  elegible,  la  subvenció  es
minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  justificada  el  percentatge
establert en aquestes bases.
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en  l’apartat  “Compatibilitat  de  subvencions”  d’aquestes  bases,  superin  la  despesa
efectiva.

Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

11.2. Termini
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  s’establirà  en  la  convocatòria
corresponent.

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.

12. Pagament
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.

No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part
finançada amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i
sempre abans que finalitzi el període per a la seva justificació.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació
de Girona o dels organismes que en són dependents  (Dipsalut, Patronat de Turisme,
etc.).

14. Subcontractació
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
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Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar un canvi  de l’objecte  o el  destí  de la  subvenció  atorgada,  ni  sol·licitar  la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el  beneficiari  tindrà l’obligació de retornar l’import  rebut i  de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) Els  que recull  l’article  37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases.
c) Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions. 

El  Servei  de Promoció i  Desenvolupament  Econòmic Local  tramitarà,  si  escau,  els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el
president de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull  l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan  l’entitat  beneficiària  sigui  una  associació  de  comerciants  podrà  executar,
totalment  o  parcial,  les  activitats  subvencionades  mitjançant  empreses  o  persones
físiques  vinculades  a  la  mateixa  entitat.  En  aquest  cas,  l’adquisició  de  producte
agroalimentari per a les activitats subvencionades ha de ser a preu de cost, i cal que
ho comuniqui a la Diputació de Girona en el moment de la presentació de la sol·licitud.

18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a
la  Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d’informar  les  persones
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitud de la limitació del tractament i  oposició)  la persona interessada es podrà
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona.
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19. Verificació i control
Els  comptes  justificatius  que  compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació
s’entendran  com  a  documents  suficients  per  acreditar  el  destí  de  la  subvenció
concedida.

No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.

Si  es  generen  suports  documentals  i  d’informació  relacionats  amb  les  actuacions
subvencionades,  com,  per  exemple,  material  de  difusió,  publicacions,  anuncis  a  la
premsa,  senyalització,  suports  multimèdia  o  llocs  web,  cal  fer  constar  en  aquests
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible complir l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent  ha de requerir  el  beneficiari  perquè adopti  les  mesures de difusió
establertes en un termini no superior a quinze dies i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si  no  és  possible  complir-la  en  els  termes  establerts  perquè  s’han
desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, l’òrgan concedent
pot  establir  mesures  alternatives  sempre  que  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 quinze dies per adoptar l’acte
corresponent i se l’ha d’advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la
subvenció.

21. Altres obligacions dels beneficiaris
o Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament

que fonamenta la concessió de la subvenció.
o Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció.

o Comunicar  a  la  Diputació,  en  qualsevol  moment  i,  en  tot  cas,  abans  de  la
justificació  de  l’aplicació  dels  fons,  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts  i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

o Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.

o 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.
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o Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
o Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la

normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar
com  a  mínim  tres  ofertes  a  diferents  proveïdors,  amb  caràcter  previ  a  la
contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el
lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi al
mercat suficient nombre d’entitats que puguin portar a terme l’execució, prestació
o  lliurament  requerits,  o  tret  que  la  despesa  s’hagi  fet  amb  anterioritat  a  la
concessió de la subvenció.

22. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  comunicar  als  òrgans  competents  qualsevol  manifestació  d’aquestes
pràctiques  que,  al  seu  parer,  sigui  present  en  el  procediment  o  pugui  afectar-lo.
Particularment  s’han  d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis o les professions corresponents a l’activitat  objecte de subvenció o ajut
públic.

o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:

o Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d'interessos.

o No  sol·licitar,  directament  o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat  públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

o No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o
materials,  ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a terceres persones,  amb la  voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

o Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment  o  l’avaluació  del  compliment  de les  obligacions  establertes  en les
bases  de  la  convocatòria,  particularment  facilitant  la  informació  que  els  sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

o Complir  les  obligacions  de  facilitar  la  informació  que  la  legislació  de
transparència  imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’administració  o  les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal,  en els
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta són aplicables el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article  84 pel que fa a beneficiaris  d’ajuts públics,  sens perjudici  d’altres
possibles conseqüències recollides en la legislació vigent en matèria de subvencions.
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23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.

24. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes
expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.

Aquestes bases deroguen les bases reguladores  de subvencions per  a projectes i
actuacions  de  promoció  i  dinamització  del  comerç  de  proximitat  publicades  en  el
BOPG núm. 189, de 30 de setembre de 2020.

Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  un  recurs,
l’òrgan competent per adoptar una resolució, així com per resoldre sobre els recursos
que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president
de  la  Diputació.  D’aquestes  resolucions  del  president  se’n  donarà  compte  en  la
primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en
el BOPG.

Annex 4
Bases reguladores de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de
planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local

Preàmbul
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de
l’Agenda  2030  i  en  la  consecució  dels   objectius  de  desenvolupament  sostenible
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(ODS) en l’àmbit local. L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens
locals  tenen  un  paper  essencial  en  la  majoria  dels  ODS,  atès  que  són  les
administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat per involucrar la
ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, la seva
escala  d’actuació  propicia  la  realització  de  projectes  transformadors  susceptibles
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles. 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 següents:

— Objectiu  4:  Garantir  una educació  inclusiva,  equitativa  i  de qualitat,  i  promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
—  Objectiu  8:  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.
— Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles.

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de
de la Diputació de Girona per elaborar plans d’actuació i documents de planificació
sectorial  vinculats  al  desenvolupament  local  (mercats,  polígons industrials,  comerç,
espais  d’allotjament  empresarial  i  altres àmbits concrets d’actuació) com a eina de
suport a la presa de decisions sobre actuacions en el territori dels ens locals adherits a
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).

Aquesta  subvenció  vol  fomentar  l’elaboració  de  documents  per  donar  suport  a  la
planificació de polítiques emmarcades en el desenvolupament local, amb l’objectiu que
a la demarcació de Girona s’impulsin projectes innovadors amb capacitat de millora
socioeconòmica i vocació de continuïtat.

Es consideren documents subvencionables els que plantegen una actuació que tingui
per objectiu millorar el posicionament de sectors estratègics o afavorir la diversificació
de l’activitat productiva del territori.

1. Plans  d’actuació  d’un  àmbit  concret  que  tinguin  impacte  en  el
desenvolupament local o en la generació d’ocupació.

2. Redacció de plans d’acció sectorials identificats com a estratègics per al
territori.

2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el  període  que  estableix  la  convocatòria,  que  ha  d’aprovar  la  Junta  de  Govern,  i
s’establirà  una  prelació  d’acord  amb els  criteris  de  valoració  recollits  en  aquestes
bases.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
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3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es  considera  despesa  subvencionable  la  que  de  manera  inequívoca  respon  a  la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Són  subvencionables  les  despeses  ordinàries  de  naturalesa  corrent  que  siguin
necessàries per dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es
consideren conceptes subvencionables:

a) Els  serveis  professionals  externs  per  redactar  documents  de  planificació  en
l’àmbit del desenvolupament local, definits en l’apartat 1.

b) La remuneració  de personal  tècnic  contractat  exclusivament  per  dur  a  terme
l’actuació sol·licitada.

Són despeses no subvencionables:
o Els plans especials urbanístics, els plans d’accessibilitat, els plans de mobilitat i

d’altres de similars.
o Les diagnosis per a la creació d’observatoris.
o Les planificacions estratègiques genèriques.
o Les despeses  de personal  propi  i  les  actuacions  derivades  de  la  diagnosi  o

l’estudi.
o Els programes, projectes o serveis prestats per entitats que pertanyen al sector

públic, diferents de la sol·licitant,  recollides en l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, excepte les cambres de comerç i les
universitats.

o Els  imports  satisfets  en  concepte  d’IVA  que  tinguin  el  caràcter  de  despeses
deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  de  l’ens  sol·licitant  de  la
subvenció.

o En  cap  cas  se  subvencionen  plataformes  ni  aplicacions  de  comerç  o  per  a
generació de mapes (la Diputació ja posa a disposició dels municipis aquestes
plataformes tecnològiques).

El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents:

o Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE.
o Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE.
o Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica

d’un o  diversos ajuntaments.
o Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica

d’un consell comarcal.

Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  que  estableix  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
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Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el punt “Criteris de
valoració”,  i,  atesa  la  qualificació  obtinguda,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació
pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a
atorgar,  així  com el percentatge que representa sobre el pressupost  de l’activitat  o
projecte.

El percentatge a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible, amb un import màxim
d’11.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

6. Criteris de valoració

Es  valoraran  exclusivament  les  sol·licituds  que  s’adeqüin  a  l’objecte  de  la
convocatòria, i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi
adeqüin en seran excloses.

Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de
la valoració de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat
degudament  emplenat  i  la  documentació  especificada  en el  punt  “Procediment  de
presentació de les sol·licituds”.

Documentació mínima per poder valorar les sol·licituds:
o Formulari de sol·licitud normalitzat.
o Proposta de l’encàrrec de realització. 

Els criteris per valorar la sol·licitud són els següents:

Criteri 1 (fins a 10 punts) 
Que parteixi d’un document estratègic previ i vigent (menys de cinc anys d’antiguitat)
que contingui l’anàlisi i la diagnosi de la situació del territori o sector objecte d’actuació
utilitzant  dades  socioeconòmiques  de  fonts  oficials,  preferentment  del  Sistema
d’Informació  Socioeconòmica  Local  (XIFRA),  l’Institut  d’Estadística  de  Catalunya
(Idescat) o l’Observatori del Treball i Model Productiu, entre d’altres.

En el moment de formalitzar la sol·licitud cal acreditar que el document de planificació
estratègica està aprovat per l’òrgan competent.

Criteri 2 (fins a 45 punts)
Proposta de l’encàrrec de realització del document, que ha d’incloure:

1. Contingut i plantejament de la iniciativa (proposta o memòria del document
a redactar)
2. Metodologia 
3. Disseny, implementació i resultats previstos 
4. Cronograma, detallat i coherent amb el desenvolupament de l'estudi
5. Indicadors d’avaluació o seguiment previstos
6. Pressupost
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Criteri 3 (fins a 20 punts) 
Implicació  dels  agents  públics  i  privats,  socials  i  econòmics  del  territori  en  el
desenvolupament  de  l’actuació  proposada.  Cal  acreditar  aquest  suport  amb
documents de compromís, convenis de col·laboració, etc.

Criteri 4 (fins a 10 punts)
Canvi de temàtica del pla d’actuació respecte l’anualitat precedent.

Criteri 5 (fins a 5 punts)
Descripció de les tasques desenvolupades per part del personal de l’entitat sol·licitant
en l’elaboració del pla d’actuació.

Criteri 6 (fins a 10 punts)
Motivació de la contractació de la consultora proposada. Es valorarà l’acreditació per
part d’ACCIÓ, Diputació de Barcelona o d’altres entitats durant els anys 2020 o 2021.

Per poder obtenir la subvenció cal assolir un mínim de 60 punts.

Les sol·licituds s’ordenaran en funció de les puntuacions obtingudes. Les sol·licituds
que, malgrat haver assolit una puntuació igual o superior als 60 punts, no obtinguin
subvenció  perquè s’hagi  exhaurit  la  dotació  pressupostària  passaran a formar  part
d’una llista  de prelació  i,  en el  cas que algun dels  projectes amb major puntuació
renunciï  a  la  subvenció,  se  seguirà  l’ordre  de  la  llista  per  a  l’atorgament  de  la
subvenció.  Aquest  fet  serà  possible  si  el  procés de renúncia  es produeix  dins  del
primer mes a comptar de la data de notificació formal de l’acord de concessió. Si la
renúncia és posterior als trenta dies naturals després de la notificació formal, el Servei
de  Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic  Local  anul·larà  la  reserva  de  crèdit
corresponent. La llista de prelació s’activarà sempre que l’entitat garanteixi l’execució
de la totalitat del projecte presentat amb la sol·licitud.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria.

Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria,
que s’ha d’acompanyar de la documentació annexa següent:
— Proposta de l’encàrrec de realització. 
— Si s’escau, documentació acreditativa dels criteris de valoració.

Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona  interessada  o  per  la  que  representi  legalment  l’entitat.  Caldrà  utilitzar  els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden  formar  un  únic  arxiu  en  format  PDF.  No  s’accepten  contenidors  d’arxius  o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.
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En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dia inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. 

Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord
amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran
les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment
en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions  establertes en
aquestes  bases  corresponen  al  Servei  de  Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic
Local de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen:
a) La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de

beneficiari establerts en aquestes bases.
b) L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en

aquestes bases.
c) La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  es  considerin

necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe
que concreti el resultat de l’avaluació efectuada.

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de
l’informe  de  la  Comissió  Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,
degudament motivada, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.

La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:

a) President:  el  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,
Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local,  o  el  diputat  en  qui
delegui.
b) Vocals: la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
o  la  persona  en  qui  delegui,  i  un  tècnic  del  Servei  de  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local o la persona en qui delegui.
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Si  escau,  se  sol·licitarà  assessorament  a  representants  tècnics  coneixedors  de  la
promoció econòmica local provinents d’una diputació catalana, de la Generalitat, d’una
universitat o d’un ens similar.

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
La  proposta  de  resolució  se  sotmet  a  consideració  de  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació, la qual resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament
de les subvencions.

La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en
la  convocatòria,  amb  indicació  de  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  beneficiari
renunciés a la subvenció,  l’òrgan concedent  podria acordar atorgar la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la  renúncia  s’hagués  alliberat  crèdit  suficient  per  atendre  almenys  una  de  les
sol·licituds denegades.

D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció
a  l’interessat  per  tal  que  accedeixi  a  la  proposta  de  subvenció  en  el  termini
improrrogable  de  quinze  dies.  Una  vegada  l’interessat  hagi  acceptat  la  proposta,
l’òrgan administratiu emetrà una resolució de la concessió i la notificarà. 

S’ha de notificar la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.

La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de sis  mesos a comptar de l’acabament  del  període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
les  entitats  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  sol·licituds  per  silenci
administratiu. 

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  justificar  la  subvenció  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament,
disponible  al  web  de  la  Diputació  (www.ddgi.cat) al  qual  han  d’adjuntar  la
documentació següent:

a) Documentació gràfica, digital o audiovisual acreditativa de la publicitat de
l’actuació, en la qual ha de constar el logotip de la Diputació de Girona.
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b) Document  de  planificació  en  l’àmbit  del  desenvolupament  local  amb  el
contingut següent:

a. Preàmbul que inclogui una exposició dels motius, les entitats i
els actors que hi han participat i la metodologia emprada per elaborar-lo. 
b. Anàlisi  i  diagnosi  de la  situació  del  territori  o  sector  objecte
d’actuació  utilitzant  dades  socioeconòmiques  de  fonts  oficials,
preferentment  del  Sistema d’Informació  Socioeconòmica  Local  (XIFRA),
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) o l’Observatori del Treball i
Model Productiu, entre d’altres. 
c. Descripció de la metodologia i  dels instruments metodològics
utilitzats per a la diagnosi. 
d. Objectius:  situació  que  s’espera  aconseguir  i  mantenir  a
conseqüència del projecte. Han de ser realistes i han d’estar definits de
manera concreta i verificable.
e. Activitats i resultats previstos: accions concretes i específiques
que es proposen per executar el projecte i produir resultats. 
f. Pressupost:  cost  estimat  per  desenvolupar  i  executar  les
activitats que conformen el projecte.
g. Indicadors de seguiment:  definició dels indicadors (directes o
indirectes) per esbrinar fins a quin grau es van assolint els resultats.
h. Cronograma d’execució: representació en forma de seqüència
temporal de les fases d’execució del projecte i les activitats previstes.

d) El formulari d'indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en
l'actuació.

S’han d’utilitzar  els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10
MB com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies,  poden formar  un únic  arxiu en format  PDF.  No s’accepten contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus ZIP o RAR.

A  l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.

En  cas  de  situació  excepcional  que  afecti  el  desenvolupament  de  l’actuació
subvencionada s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte
de la subvenció.

La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions
objecte de la subvenció.

Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  a  l’establert  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
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En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  elegible,  la  subvenció  es
minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  justificada  el  percentatge
establert en aquestes bases.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en  l’apartat  “Compatibilitat  de  subvencions”  d’aquestes  bases  superin  la  despesa
efectiva.

Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

11.2 Termini
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  s’establirà  en  la  convocatòria
corresponent.

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.

12. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.

No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part
finançada amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i
sempre abans que finalitzi el període per a la seva justificació.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació
de Girona o dels organismes que en són dependents  (Dipsalut, Patronat de Turisme,
etc.).

14. Subcontractació 
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Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar un canvi  de l’objecte  o el  destí  de la  subvenció  atorgada,  ni  sol·licitar  la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el  beneficiari  tindrà l’obligació de retornar l’import  rebut i  de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) Els  que recull  l’article  37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases.
c) Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions.

El  Servei  de Promoció i  Desenvolupament  Econòmic Local  tramitarà,  si  escau,  els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el
president de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull  l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a
la  Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d’informar  les  persones
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitud de la limitació del tractament i  oposició)  la persona interessada es podrà
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona. 

19. Verificació i control
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Els  comptes  justificatius  que  compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació
s’entendran  com  a  documents  suficients  per  acreditar  el  destí  de  la  subvenció
concedida.

No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.

Si  es  generen  suports  documentals  i  d’informació  relacionats  amb  les  actuacions
subvencionades,  com,  per  exemple,  material  de  difusió,  publicacions,  anuncis  a  la
premsa,  senyalització,  suports  multimèdia  o  llocs  web,  cal  fer  constar  en  aquests
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible complir l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent  ha de requerir  el  beneficiari  perquè adopti  les  mesures de difusió
establertes en un termini no superior a quinze dies i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si  no  és  possible  complir-la  en  els  termes  establerts  perquè  s’han
desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, l’òrgan concedent
pot  establir  mesures  alternatives  sempre  que  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 quinze dies per adoptar l’acte
corresponent i se l’ha d’advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la
subvenció.

21. Altres obligacions dels beneficiaris
a) Complir  l’objectiu,  executar  el  projecte,  fer  l’activitat  o  adoptar  el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització
de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi
de la subvenció. 
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la
justificació  de  l’aplicació  dels  fons,  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts  i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 
e) 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.
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f) Reintegrar  els  fons  rebuts  en  els  supòsits  establerts  en  la  legislació
aplicable.
g) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la
normativa de contractes públics  i  la  resta de normativa vigent  en matèria de
contractació administrativa. 
h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre,  de transparència,  accés a  la  informació  pública  i  bon govern,  les
persones jurídiques a  les  quals  s’hagi  concedit  una subvenció  per  un import
superior  a  10.000 €  han  de  comunicar  a  l’òrgan  concedent,  mitjançant  una
declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o administració.

22. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  comunicar  als  òrgans  competents  qualsevol  manifestació  d’aquestes
pràctiques  que,  al  seu  parer,  sigui  present  en  el  procediment  o  pugui  afectar-lo.
Particularment  s’han  d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis o les professions corresponents a l’activitat  objecte de subvenció o ajut
públic.

o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:

o Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d’interessos.

o No  sol·licitar,  directament  o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat  públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

o No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o
materials,  ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a terceres persones,  amb la  voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

o Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment  o  l’avaluació  del  compliment  de les  obligacions  establertes  en les
bases  de  la  convocatòria,  particularment  facilitant  la  informació  que  els  sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

o Complir  les  obligacions  de  facilitar  la  informació  que  la  legislació  de
transparència  imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’administració  o  les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal,  en els
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta són aplicables el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
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estableix l’article  84 pel que fa a beneficiaris  d’ajuts públics,  sens perjudici  d’altres
possibles conseqüències recollides en la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions.
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte. 

24. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes
expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència
Aquestes bases regeixen des del  dia següent de la publicació íntegra en el  Butlletí
Oficial  de  la  Província  de  Girona (BOPG),  i  seran  vigents  fins  que  se  n’acordi  la
modificació o derogació.

Aquestes bases deroguen les bases reguladores de subvencions per elaborar plans
d’actuació  i  documents  de  planificació  sectorial  de  promoció  i  desenvolupament
econòmic local publicades en el BOPG núm. 189, de 30 de setembre de 2020.

Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per adoptar una resolució,  així com per resoldre sobre els recursos que
s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la
Diputació.  D’aquestes  resolucions  del  president,  se’n donarà compte en la  primera
sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en
el BOPG.

Annex 5
Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  singulars  de
desenvolupament econòmic local

Preàmbul
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La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de
l’Agenda  2030  i  en  la  consecució  dels   objectius  de  desenvolupament  sostenible
(ODS) en l’àmbit local. L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens
locals  tenen  un  paper  essencial  en  la  majoria  dels  ODS,  atès  que  són  les
administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat per involucrar la
ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, la seva
escala  d’actuació  propicia  la  realització  de  projectes  transformadors  susceptibles
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles. 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 següents:

— Objectiu  4:  Garantir  una educació  inclusiva,  equitativa  i  de qualitat,  i  promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

—  Objectiu  8:  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

—  Objectiu  9:  Construir  infraestructures  resilients,  promoure  la  industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de
la  Diputació  de  Girona  per  fomentar  projectes  singulars  de  desenvolupament
econòmic.  Aquest  programa de suport  està adreçat  a les entitats locals  que tenen
capacitat  tècnica  i  econòmica  per  dur  a  terme  projectes  de  caràcter  innovador  o
disruptiu amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, intenció de continuïtat i
possibilitat que els projectes siguin transferits a la resta de la demarcació. 

En aquesta subvenció, de concurrència competitiva, es valorarà, a més del grau de
qualitat  tècnica  de  l’actuació,  l’impacte  del  projecte  en  relació  amb  les  despeses
previstes, la planificació estratègica del projecte, la situació socioeconòmica del territori
i el grau de concertació territorial.

Cal emmarcar les activitats subvencionables en algun dels àmbits de treball següents:
a) Consolidació empresarial.
b) Economia social i solidària en l’àmbit de la promoció econòmica. 
c) Atracció d’inversió.
d) Dinamització i certificacions de qualitat dels polígons d’activitat econòmica.
e) Economia verda i circular.
f) Economia creativa.

2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el  període  que  estableix  la  convocatòria,  que  ha  d’aprovar  la  Junta  de  Govern,  i
s’establirà  una  prelació  d’acord  amb els  criteris  de  valoració  recollits en  aquestes
bases.
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Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es  considera  despesa  subvencionable  la  que  de  manera  inequívoca  respon  a  la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Són  subvencionables  les  despeses  ordinàries  de  naturalesa  corrent  que  siguin
necessàries per dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es
consideren conceptes subvencionables:

o La remuneració de personal tècnic contractat  específicament per dur a terme
l’actuació sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris.

o Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació
sol·licitada.

o La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació.
o L’adquisició o el subministrament de material fungible.
o Les  primes  d’assegurances  contractades  i  necessàries  per  dur  a  terme

l’actuació.
o Les despeses de restauració i càterings (només quan s’esdevinguin en el marc

de salons d’ocupació, setmanes d’emprenedoria o similars, amb un màxim del
10 % del pressupost elegible).

Són despeses no subvencionables:
o Els programes,  projectes o serveis  prestats per les entitats  que pertanyen al

sector públic, diferents de la sol·licitant, recollides en l’article 2 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, excepte les cambres de comerç i
les universitats.

o Les  despeses  indirectes  (de  personal,  lloguers,  subministraments  i  consums
generals, entre d’altres).

o Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i
els impostos personals sobre la renda. Tampoc es consideren subvencionables
els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el  caràcter  de despeses
deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  de  l’ens  sol·licitant  de  la
subvenció.

o L’adquisició  de  mobiliari,  equips,  vehicles,  infraestructures,  béns  immobles  i
terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà.

o En  cap  cas  se  subvencionen  plataformes  ni  aplicacions  de  comerç  o  per  a
generació de mapes (la Diputació ja posa a disposició dels municipis aquestes
plataformes tecnològiques).

El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents:

o Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE.
o Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE.
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o Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica
d’un o de diversos ajuntaments.

o Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica
d’un consell comarcal.

Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  que  estableix  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds.
Cada  sol·licitud  s’avaluarà  d’acord  amb  el  punt  “Criteris  de  valoració”  i,  atesa  la
qualificació obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en
la  convocatòria,  es  determinarà  l’import  de  la  subvenció  a  atorgar,  així  com  el
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.

El percentatge a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible, amb un import màxim
de 20.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

6. Criteris de valoració

Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria
i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en
seran excloses.

Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de
la valoració de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat
degudament  emplenat  i  la  documentació  especificada  en el  punt  “Procediment  de
presentació de les sol·licituds”.

Fase 1.1) Puntuació de la sol·licitud segons els criteris establerts a continuació:
— Grau de qualitat  tècnica de l’actuació,  amb una puntuació de fins a 60 punts

determinada per:
o L’objectiu
o La coherència interna i el desenvolupament del projecte
o La innovació, l’impacte i la transferibilitat del projecte
o La presència d’estratègies d’ocupació  que afavoreixin la  incorporació a les

actuacions de persones en situació d’especial vulnerabilitat socioeconòmica
— Situació socioeconòmica del territori, amb una puntuació de fins a 5 punts. Quan

l’índex d’envelliment i la taxa d’atur registrat de l’entitat sol·licitant estiguin per
sobre de la mitjana de la demarcació de Girona, cadascun d’aquests apartats es
puntuarà amb 2,5 punts. Per fer la comparació es prendran com a referència els
indicadors de la demarcació de Girona següents, segons el servei d’informació
estadística local XIFRA:
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o Índex d’envelliment a la província de Girona, amb dades del padró continu de
l’últim any disponible.

o Taxa  d’atur  registrat:  mitjana  de la  demarcació  de Girona,  amb dades  de
l’últim mes d’octubre disponible.

— Grau d’implicació del personal de l’entitat sol·licitant en el desenvolupament del
projecte, amb una puntuació de fins a 5 punts.

— Document  de  planificació  estratègica  vigent,  aprovat  per  l’òrgan  competent
(Junta de Govern,  Ple...),  amb una puntuació  de fins a 5 punts.  S’entén per
planificació estratègica un document en què constin els sis elements següents:
o Diagnosi de l’àmbit territorial.
o Avaluació de l’eficàcia de les activitats en curs.
o Examen dels recursos financers, humans i materials utilitzables.
o Establiment  de  línies  estratègiques  amb  els  objectius  específics

corresponents. per a la millora de la situació del territori,  les empreses i la
població.

o Pla d’acció en què s’estableixin els programes i projectes concrets.
o Sistema de supervisió, seguiment i avaluació.

Per accedir a la fase 1.2, les sol·licituds hauran d’haver obtingut una puntuació mínima
de 35 punts.

Fase 1.2) Els sol·licitants hauran de presentar el projecte davant la Comissió Tècnica.
El personal tècnic de promoció econòmica adscrit a les entitats adherides haurà de
defensar  tècnicament  els  projectes.  En  cas  d’absència  del  tècnic,  degudament
justificada, es valorarà la proposta de presentació que faci l’entitat sol·licitant, però en
cap cas no podran fer-ho consultores privades o personal extern a l’entitat sol·licitant.
Aquesta presentació es farà a les dependències de la Diputació de Girona el dia i a
l’hora  que  hagi  fixat  aquest  organisme,  i  que  s’haurà  comunicat  a  les  entitats
sol·licitants  una vegada valorades totes les sol·licituds i verificada la validesa de la
documentació presentada. En cas que l’entitat no hi acudeixi es desestimarà la seva
sol·licitud, llevat que abans de la data de la compareixença al·legui formalment causes
imprevistes o de força major.

La defensa del  projecte tindrà una durada màxima de 10 minuts,  durant  els  quals
caldrà:

— Presentar el projecte. 
— Atendre les preguntes i els aclariments de la Comissió Tècnica.

La fase 1.2 es valorarà amb un màxim de 25 punts.

Els  projectes  s’ordenaran  en  funció  de  la  puntuació  obtinguda.  Els  projectes  que,
malgrat  haver  assolit  una  puntuació  igual  o  superior  als  50  punts,  no  obtinguin
subvenció  perquè s’hagi  exhaurit  la  dotació  pressupostària  passaran a formar  part
d’una llista  de prelació  i,  en el  cas que algun dels  projectes amb major puntuació
renunciï  a  la  subvenció,  se  seguirà  l’ordre  de  la  llista  per  a  l’atorgament  de  la
subvenció.  Aquest  fet  serà  possible  si  el  procés de renúncia  es produeix  dins  del
primer mes a comptar de la data de recepció del trasllat de l’acord de concessió. Si la
renúncia és posterior als trenta dies naturals després de la recepció del trasllat,  el
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local anul·larà la reserva de crèdit
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corresponent. La llista de prelació s’activarà sempre que l’entitat garanteixi l’execució
de la totalitat del projecte presentat en la sol·licitud.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria.

Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria,
que s’ha d’acompanyar de la documentació annexa següent, si s’escau:

a. L’acreditació per valorar el grau de concertació territorial.
b. El  document  de  planificació  estratègica  vigent,  aprovat  per  l’òrgan
competent (Junta de Govern, Ple...).

Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona  interessada  o  per  la  que  representi  legalment  l’entitat.  Caldrà  utilitzar  els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden  formar  un  únic  arxiu  en  format  PDF.  No  s’accepten  contenidors  d’arxius  o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dia inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. 

Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord
amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran
les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment
en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions  establertes en
aquestes  bases  corresponen  al  Servei  de  Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic
Local de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen:
a) La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de
beneficiari establerts en aquestes bases.
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b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada d’acord amb els criteris establerts
en aquestes bases.
c) La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

La Comissió  Tècnica valorarà  les  fases 1.1)  i  1.2)  descrites a  l’apartat  6 anterior.
Aquesta  Comissió  està  integrada  per  tècnics  del  Servei  de  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona i per experts en promoció
econòmica  local  provinents  d’una  altra  diputació  catalana,  de la  Generalitat,  d’una
universitat o d’un ens similar.

Una vegada la Comissió Tècnica hagi valorat els projectes, la Comissió Avaluadora
farà la valoració definitiva i emetrà informe amb el resultat d’aquesta avaluació.

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de
l’informe  de  la  Comissió  Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,
degudament motivada, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions pot estar integrada pels membres
següents:

a) President:  el  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local o el diputat en qui delegui.

b) Vocals: la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local o la
persona en qui delegui, i un tècnic del Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local.

c) Dos  representants  tècnics  coneixedors  de  la  promoció  econòmica  local
provinents d’una altra diputació catalana, de la Generalitat, d’una universitat o
d’un ens similar. 

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de tres membres.

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
La  proposta  de  resolució  se  sotmet  a  consideració  de  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació, la qual resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament
de les subvencions.

La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en
la  convocatòria,  amb  indicació  de  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  beneficiari
renunciés a la subvenció,  l’òrgan concedent  podria acordar atorgar la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la  renúncia  s’hagués  alliberat  crèdit  suficient  per  atendre  almenys  una  de  les
sol·licituds denegades.
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D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció
a  l’interessat  per  tal  que  accedeixi  a  la  proposta  de  subvenció  en  el  termini
improrrogable  de  quinze  dies.  Una  vegada  l’interessat  hagi  acceptat  la  proposta,
l’òrgan administratiu emetrà una resolució de la concessió i la notificarà. 

La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.

La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de sis  mesos a comptar de l’acabament  del  període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
les  entitats  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  sol·licituds  per  silenci
administratiu. 

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  justificar  la  subvenció  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament,
disponible  al  web  de  la  Diputació  (www.ddgi.cat),  al  qual  han  d’adjuntar  la
documentació següent:

a. Documentació  gràfica,  digital  o  audiovisual  acreditativa  de  la  publicitat  de
l’actuació, en la qual ha de constar el logotip de la Diputació de Girona.

b. La memòria dels projectes o les accions.
c. El formulari d'indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en

l'actuació.

S’han d’utilitzar  els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10
MB com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies,  poden formar  un únic  arxiu en format  PDF.  No s’accepten contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus ZIP o RAR.

A  l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.

En  cas  de  situació  excepcional  que  afecti  el  desenvolupament  de  l’actuació
subvencionada s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte
de la subvenció.
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La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions
objecte de la subvenció.

Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  a  l’establert  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 

En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  elegible,  la  subvenció  es
minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  justificada  el  percentatge
establert en aquestes bases.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en  l’apartat  “Compatibilitat  de  subvencions”  d’aquestes  bases,  superin  la  despesa
efectiva.

Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

11.2. Termini
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  s’establirà  en  la  convocatòria
corresponent.

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.

12. Pagament
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.

No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part
finançada amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i
sempre abans que finalitzi el període per a la seva justificació.
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Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació
de Girona o dels organismes que en són dependents  (Dipsalut, Patronat de Turisme,
etc.).

14. Subcontractació
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar un canvi  de l’objecte  o el  destí  de la  subvenció  atorgada,  ni  sol·licitar  la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el  beneficiari  tindrà l’obligació de retornar l’import  rebut i  de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull  l’article 37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases.
c) Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions.

El  Servei  de Promoció i  Desenvolupament  Econòmic Local  tramitarà,  si  escau,  els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el
president de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull  l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a
la  Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d’informar  les  persones
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitud de la limitació del tractament i  oposició)  la persona interessada es podrà
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adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona.

19. Verificació i control
Els  comptes  justificatius  que  compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació
s’entendran  com  a  documents  suficients  per  acreditar  el  destí  de  la  subvenció
concedida.

No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.

Si  es  generen  suports  documentals  i  d’informació  relacionats  amb  les  actuacions
subvencionades,  com,  per  exemple,  material  de  difusió,  publicacions,  anuncis  a  la
premsa,  senyalització,  suports  multimèdia  o  llocs  web,  cal  fer  constar  en  aquests
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei  general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

a) Si  encara  és  possible  complir  l’obligació  en  els  termes  establerts,  l’òrgan
concedent  ha de requerir  el  beneficiari  perquè adopti  les  mesures de difusió
establertes en un termini no superior a quinze  dies, i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s’han desenvolupat
les  activitats  afectades  per  aquestes  mesures,  l’òrgan  concedent  pot  establir
mesures alternatives, sempre que 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 quinze dies per adoptar l’acte corresponent i se l’ha
d’advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la subvenció.

21. Altres obligacions dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament

que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció.

c) Comunicar  a  la  Diputació,  en  qualsevol  moment  i,  en  tot  cas,  abans  de  la
justificació  de  l’aplicació  dels  fons,  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts  i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
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e) 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.

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
g) Acreditar  que  la  contractació  s’ha  realitzat  d’acord  amb  el  que  estableix  la

normativa de contractes públics  i  la  resta de normativa  vigent  en matèria de
contractació administrativa.

h) En  compliment  del  que  estableix  l’article  15.2  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de
desembre,  de transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern,  les
persones jurídiques  a  les  quals  s’hagi  concedit  una subvenció  per  un import
superior  a  10.000 €  han  de  comunicar  a  l’òrgan  concedent,  mitjançant  una
declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o administració.

22. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  comunicar  als  òrgans  competents  qualsevol  manifestació  d’aquestes
pràctiques  que,  al  seu  parer,  sigui  present  en  el  procediment  o  pugui  afectar-lo.
Particularment  s’han  d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis o les professions corresponents a l’activitat  objecte de subvenció o ajut
públic.

o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:

o Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d’interessos.

o No  sol·licitar,  directament  o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat  públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

o No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o
materials,  ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a terceres persones,  amb la  voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

o Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment  o  l’avaluació  del  compliment  de les  obligacions  establertes  en les
bases  de  la  convocatòria,  particularment  facilitant  la  informació  que  els  sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

o Complir  les  obligacions  de  facilitar  la  informació  que  la  legislació  de
transparència  imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’administració  o  les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal,  en els
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
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En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta són aplicables el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article  84 pel que fa a beneficiaris  d’ajuts públics,  sens perjudici  d’altres
possibles conseqüències recollides en la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

o La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
o La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
o El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la

Llei general de subvencions.
o El Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats

i serveis dels ens locals.
o L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
o Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
o Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte.

24. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes
expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.

Aquestes  bases  deroguen  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a  projectes
singulars  de  promoció  econòmica  publicades  en  el  BOPG  núm.  189,  de  30  de
setembre de 2020.

Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  un  recurs,
l’òrgan competent per adoptar una resolució, així com per resoldre sobre els recursos
que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president
de  la  Diputació.  D’aquestes  resolucions  del  president  se’n  donarà  compte  en  la
primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en
el BOPG.

Annex 6
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Bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica

Preàmbul
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de
l’Agenda  2030  i  en  la  consecució  dels   objectius  de  desenvolupament  sostenible
(ODS) en l’àmbit local. L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens
locals  tenen  un  paper  essencial  en  la  majoria  dels  ODS,  atès  que  són  les
administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat per involucrar la
ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, la seva
escala  d’actuació  propicia  la  realització  de  projectes  transformadors  susceptibles
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles. 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 següents:

—  Objectiu  8:  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Girona per fomentar projectes i accions de promoció econòmica.

Els projectes i les accions de promoció econòmica s’han d’emmarcar en el context dels
àmbits de treball i les línies d’actuació següents:

o Mercat de treball
o Millores formatives en l’àmbit ocupacional
o Orientació laboral
o Intermediació laboral

o Teixit productiu
o Foment de l’esperit emprenedor
o Creixement i consolidació d’empreses
o Dinamització  dels  diversos  sectors  econòmics  (polígons  d’activitat

econòmica, espais d’allotjament empresarial, etc.)
a) Assessorament a l’emprenedor
b) Millora  de  la  competitivitat  empresarial  (foment  de  l’associacionisme,

estratègia  empresarial  comuna,  organització  de  fòrums  empresarials,
simbiosi industrial, etc.)

o Sector comercial
o Cens d’activitat comercial
o Ordenació comercial
o Suport a la dinamització comercial

o Altres iniciatives  relacionades amb el  desenvolupament  local  a valorar  per  la
Comissió Avaluadora.

En queden excloses les activitats relatives a l’organització de fires i mostres, així com
activitats de tastos vinculats a Girona Excel·lent.
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2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el  període  que  estableix  la  convocatòria,  que  ha  d’aprovar  la  Junta  de  Govern,  i
s’establirà  una  prelació  d’acord  amb els  criteris  de  valoració  recollits en  aquestes
bases.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es  considera  despesa  subvencionable  la  que  de  manera  inequívoca  respon  a  la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Són  subvencionables  les  despeses  ordinàries  de  naturalesa  corrent  que  siguin
necessàries per dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es
consideren conceptes subvencionables:

o La remuneració de personal  tècnic contractat específicament per dur a terme
l’actuació sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris.

o Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació
sol·licitada.

o La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació.
o L’adquisició o el subministrament de material fungible.
o Les primes d’assegurances contractades i necessàries per dur a terme l’actuació

sol·licitada.
o Les despeses de restauració i càterings (només quan s’esdevinguin en el marc

de salons d’ocupació, setmanes d’emprenedoria o similars, amb un màxim del 10
% del pressupost elegible).

Són despeses no subvencionables:
o Els  programes,  projectes o serveis  prestats  per  les entitats que pertanyen al

sector públic, diferents de la sol·licitant, recollides en l’article 2 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, excepte les cambres de comerç i
les universitats.

o Les  despeses  indirectes  (de  personal,  lloguers,  subministraments  i  consums
generals, entre d’altres).

o Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i
els impostos personals sobre la renda. Tampoc es consideren subvencionables
els  imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el  caràcter  de despeses
deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  de  l’ens  sol·licitant  de  la
subvenció.

o L’adquisició  de  mobiliari,  equips,  vehicles,  infraestructures,  béns  immobles  i
terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà.

o En  cap  cas  se  subvencionen  plataformes  ni  aplicacions  de  comerç  o  per  a
generació de mapes (la Diputació ja posa a disposició dels municipis aquestes
plataformes tecnològiques).
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El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent.

4. Destinataris
Poden concórrer  a la  convocatòria  objecte  d’aquestes  bases els  ajuntaments  i  les
entitats municipals descentralitzades (EMD) de la demarcació de Girona no adscrits de
manera individual a l’XSLPE i de menys de 10.000 habitants.

Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  que  estableix  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds.

Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el punt 6 i, atesa la
qualificació obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en
la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció que s’atorgarà, així com el
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o el projecte.

El percentatge a atorgar serà del 80 % del pressupost elegible,  amb un màxim de
2.000  €  per  sol·licitud,  fins  a  exhaurir  la  dotació  pressupostària.  L’import  mínim a
sol·licitar haurà de superar els 1.000 €.

6. Criteris de valoració
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria
i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en
seran excloses.

Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de
la valoració de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat
degudament  emplenat  i  la  documentació  especificada  en el  punt  “Procediment  de
presentació de les sol·licituds”.

En cap cas no se subvencionarà una petició de caràcter general.

Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants que obtinguin la millor valoració un cop
aplicats  els  criteris  objectius  que  es  determinen  en  aquest  punt.  La  Comissió
Avaluadora puntuarà fins a un màxim de 100 punts la solvència dels projectes d’acord
amb els criteris següents, que l’entitat  sol·licitant haurà d’acreditar amb el formulari
normalitzat de sol·licitud:

o Informe de recomanacions del Programa de Millora de la Competitivitat Territorial
de la Diputació de Girona, posterior  a 2016 (40 punts) o bé un document de
planificació estratègica vigent (20 punts).
Puntuació: fins a 40 punts.
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El document corresponent a l’informe de recomanacions vigent del Programa de
Millora de la Competitivitat no cal aportar-lo. 

El  document  de  planificació  estratègica  cal  aportar-lo  en  el  moment  de
formalitzar la sol·licitud i haurà d’estar aprovat per l’òrgan competent (Junta de
Govern, Ple, etc.) i ha de contenir, com a mínim els sis elements següents:
o Diagnosi de l’àmbit territorial.
o Avaluació de l’eficàcia de les activitats en curs.
o Examen dels recursos financers, humans i materials utilitzables.
o Establiment  de  les  línies  estratègiques  amb  els  objectius  específics

corresponents per millorar la situació del territori, les empreses i la població.
o Pla d’acció en què s’estableixin els programes i projectes concrets.
o Sistema de supervisió, seguiment i avaluació.

o Actuacions  o  elements  propis  del  municipi  relacionats  amb  la  promoció
econòmica  o  el  desenvolupament  local  (programació  de  cursos  de  formació
ocupacional, espais allotjament empresarial, polígon industrial, borsa de treball
pròpia, dinamització comercial, etc.). Cal descriure de quin element es tracta. 

En el cas de la titularitat d’un espai d’allotjament empresarial (viver d’empreses o
espai de cotreball) caldrà estar adherit a la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament
Empresarial, en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Puntuació: 5 punts, ja sigui un o diversos elements. 

o Regidoria de Promoció Econòmica o Desenvolupament Local. Cal acreditar-ho
amb un certificat del secretari o la secretària. En el cas de l’EMD caldrà acreditar
que hi ha un càrrec polític responsable (vocal) de la promoció econòmica o el
desenvolupament local.
Puntuació: fins a 20 punts. 

o Població.
o Més de 2.500 habitants: 10 punts
o Entre 1.500 i 2.500 habitants: 15 punts
o Entre 501 i 1.500 habitants: 20 punts
o Menys de 500 habitants: 25 punts

e) Les entitats adherides a la plataforma de comerç Comerç a casa - A casa en un
clic podran sumar 5 punts si, en el moment de presentar la sol·licitud, la base de
dades de la plataforma disposa, com a mínim:

1. D’un negoci per cada 100 habitants al portal de l’entitat sol·licitant.
2. D’un producte per cada 100 habitants al portal de l’entitat sol·licitant.

Es  valorarà  fins  a  15  punts  extres  que  els  projectes  presentats  siguin  pioners  al
municipi o aportin valors socials, culturals, mediambientals, de gènere, etc.

La puntuació mínima requerida per atorgar les subvencions ha de ser superior a 50
punts.
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7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria.

Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria,
que s’ha d’acompanyar de la documentació annexa següent, si s’escau:

a) Document de planificació estratègica vigent.
b) Certificat  del  secretari  o la secretària  per acreditar  la regidoria de promoció

econòmica o desenvolupament local, o bé del càrrec polític responsable (vocal)
de la promoció econòmica o el desenvolupament local, en el cas de les EMD.

Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona  interessada  o  per  la  que  representi  legalment  l’entitat.  Caldrà  utilitzar  els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden  formar  un  únic  arxiu  en  format  PDF.  No  s’accepten  contenidors  d’arxius  o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. 

Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord
amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran
les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment
en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en
aquestes  bases  corresponen  al  Servei  de  Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic
Local de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen:
a) La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  de  condició  de  beneficiari

establerts en aquestes bases.
b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada d’acord amb els criteris establerts en

aquestes bases.
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c) La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  es  considerin
necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

La Comissió Avaluadora ha d’ordenar les sol·licituds que s’adeqüen a la convocatòria
de més a menys puntuació per distribuir la subvenció fins que s’exhaureixi l’aplicació
pressupostària. En cas d’empat, el criteri que s’aplicarà per atorgar la subvenció serà
prioritzar el municipi amb menys habitants.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe
que concreti el resultat de l’avaluació efectuada.

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de
l’informe  de  la  Comissió  Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,
degudament motivada, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.

La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:

a) President:  el  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local o el diputat en qui delegui.

b) Vocals: la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local o la
persona en qui delegui, i la tècnica responsable del Programa de Competitivitat
Territorial, o la persona en qui delegui.

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.
Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
La  proposta  de  resolució  se  sotmet  a  consideració  de  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació, la qual resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament
de les subvencions.

La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en
la  convocatòria,  amb  indicació  de  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  beneficiari
renunciés a la subvenció,  l’òrgan concedent  podria acordar atorgar la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la  renúncia  s’hagués  alliberat  crèdit  suficient  per  atendre  almenys  una  de  les
sol·licituds denegades.

D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció
a  l’interessat  per  tal  que  accedeixi  a  la  proposta  de  subvenció  en  el  termini
improrrogable  de quinze   dies.  Una  vegada  l’interessat  hagi  acceptat  la  proposta,
l’òrgan administratiu emetrà una resolució de la concessió i la notificarà.

La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
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La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de sis  mesos a comptar de l’acabament  del  període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
Les  entitats  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  sol·licituds  per  silenci
administratiu.

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  justificar  la  subvenció  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament,
disponible  al  web  de  la  Diputació  (www.ddgi.cat),  al  qual  han  d’adjuntar  la
documentació següent:

a) Documentació  gràfica,  digital  o  audiovisual  acreditativa  de  la  publicitat  de
l’actuació, en la qual ha de constar el logotip de la Diputació de Girona.

b) El formulari d'indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en
l'actuació.

S’han d’utilitzar  els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10
MB com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies,  poden formar  un únic  arxiu en format  PDF.  No s’accepten contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus ZIP o RAR.

A  l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.

En  cas  de  situació  excepcional  que  afecti  el  desenvolupament  de  l’actuació
subvencionada s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte
de la subvenció.

La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions
objecte de la subvenció.

Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  a  l’establert  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  elegible,  la  subvenció  es
minorarà  proporcionalment  aplicant  sobre  la  quantitat  justificada  el  percentatge
establert en aquestes bases.
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en  l’apartat  “Compatibilitat  de  subvencions”  d’aquestes  bases,  superin  la  despesa
efectiva.

Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

11.2. Termini
El  termini  per  justificar  les  accions  subvencionades  s’establirà  en  la  convocatòria
corresponent.

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.

12. Pagament
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.

No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part
finançada amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i
sempre abans que finalitzi el període per a la seva justificació.

Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació
de Girona o dels organismes que en són dependents  (Dipsalut, Patronat de Turisme,
etc.).

14. Subcontractació
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
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Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar un canvi  de l’objecte  o el  destí  de la  subvenció  atorgada,  ni  sol·licitar  la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 

16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el  beneficiari  tindrà l’obligació de retornar l’import  rebut i  de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) Els  que recull  l’article  37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases.
c) Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions.

El  Servei  de Promoció i  Desenvolupament  Econòmic Local  tramitarà,  si  escau,  els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el
president de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.

Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull  l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a
la  Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d’informar  les  persones
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitud de la limitació del tractament i  oposició)  la persona interessada es podrà
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona.

19. Verificació i control
Els  comptes  justificatius  que  compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació
s’entendran  com  a  documents  suficients  per  acreditar  el  destí  de  la  subvenció
concedida.
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No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.

Si  es  generen  suports  documentals  i  d’informació  relacionats  amb  les  actuacions
subvencionades,  com,  per  exemple,  material  de  difusió,  publicacions,  anuncis  a  la
premsa,  senyalització,  suports  multimèdia  o  llocs  web,  cal  fer  constar  en  aquests
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.

Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

a) Si  encara  és  possible  complir  l’obligació  en  els  termes  establerts,  l’òrgan
concedent  ha de requerir  el  beneficiari  perquè adopti  les  mesures de difusió
establertes en un termini no superior a quinze dies i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s’han desenvolupat
les  activitats  afectades  per  aquestes  mesures,  l’òrgan  concedent  pot  establir
mesures alternatives sempre que 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 quinze dies per adoptar l’acte corresponent i  se l’ha
d’advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la subvenció.

21. Altres obligacions dels beneficiaris
Complir l’objectiu,  executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
Justificar  el  compliment  dels  requisits  i  les  condicions,  i  també  la  realització  de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la
subvenció.
Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades.
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la
legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
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.
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la normativa
de  contractes  públics  i  la  resta  de  normativa  vigent  en  matèria  de  contractació
administrativa.

22. Principis ètics i de conducta
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Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  comunicar  als  òrgans  competents  qualsevol  manifestació  d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o pugui afectar-lo. 

Particularment  s’han  d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis o les professions corresponents a l’activitat  objecte de subvenció o ajut
públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:

a) Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d’interessos.

b) No  sol·licitar,  directament  o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat  públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o
materials,  ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a terceres persones,  amb la  voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment  o  l’avaluació  del  compliment  de les  obligacions  establertes  en les
bases  de  la  convocatòria,  particularment  facilitant  la  informació  que  els  sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir  les  obligacions  de  facilitar  la  informació  que  la  legislació  de
transparència  imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’administració  o  les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal,  en els
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta són aplicables el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article  84 pel que fa a beneficiaris  d’ajuts públics,  sens perjudici  d’altres
possibles conseqüències recollides en la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la

Llei general de subvencions.
d) El  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’obres,

activitats i serveis dels ens locals.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
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f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte.

24. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes
expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.

Aquestes  bases  deroguen  les  bases  reguladores  de subvencions  per  fomentar
projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de
Serveis Locals de Promoció Econòmica publicades en el BOPG núm. 189, de 30 de
setembre de 2020.

Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  un  recurs,
l’òrgan competent per adoptar una resolució, així com per resoldre sobre els recursos
que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president
de  la  Diputació.  D’aquestes  resolucions  del  president,  se’n  donarà  compte  en  la
primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme.

Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en
el BOPG.”

El senyor President, comenta que passaríem al punt dotzè: l'aprovació inicial de les
bases unificades del Departament PIDEL de l'anualitat 2022. Promoció Econòmica. Té
la paraula el vicepresident primer, senyor Presas.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i presenta la proposta de
la Comissió que presideix:  Gràcies,  president. Bon dia  de nou.  És un plaer  poder
tornar a fer plens de forma presencial novament aquí a la Diputació de Girona. En tot
cas,  aquest  punt  es  tracta  d'aprovar  les  bases  del  Servei  de  Promoció  de
Desenvolupament Econòmic Local. En aquest cas, s'aproven les bases de sis línies
d'ajuts, que concretament són les bases reguladores de subvencions per fomentar els
projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de
Serveis Locals de Promoció Econòmica, les bases reguladores de subvencions per
fomentar els projectes i accions de promoció i dinamització comercial adreçades als
membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la  província de Girona,  les bases
reguladores  de  subvencions  per  fomentar  els  projectes  i  accions  de  promoció  i
dinamització  del  comerç  de  proximitat,  les  bases  reguladores  de  subvencions  per
elaborar  els  plans  d'actuació  i  documents  de  planificació  sectorial  de  Promoció  i
Desenvolupament  Econòmic  Local,  les  bases  reguladores  de  subvencions  per
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fomentar els projectes singulars de desenvolupament econòmic local i, finalment, les
bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de  promoció
econòmica dels  ens locals  no adherits  a la  Xarxa de Serveis  Locals  de Promoció
Econòmica. A grans trets, mantenen els criteris de valoració que s'havien anat fent, en
concret,  per  l'any  2020.  2021,  perdó. I,  en  tot  cas,  sí  que  incorporen  dos  canvis
principals. Un, per una banda, s'introdueix el concepte d'objectius de desenvolupament
sostenible a totes les bases, tant en el preàmbul com també quan els sol·licitants facin
la  sol·licitud  d'aquesta  subvenció,  hauran  de  dir  amb  quins  objectius  de
desenvolupament sostenible treballen i també, finalment, en la justificació, hauran de
presentar un formulari dels indicadors que han treballat. I  finalment, pel que fa a la
subvenció corresponent la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, que és
l'adreçada als municipis que tenen tècnic de promoció econòmica i la línia adreçada
als municipis que no tenen tècnic de promoció econòmica, que no estan adherits a la
Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, s'introdueix un increment de l'ajuda
que reben en cas que utilitzin la plataforma de comerç en línea, que es diu Comerç a
casa,  que es va desenvolupar  des de la  Diputació  i  que els  ajuntaments tenen a
disposició  de  forma  gratuïta.  Aquests  serien  els  dos  principals  canvis  que
s'introdueixen a les bases i, en tot cas, les aprovem per, de cara a principis de l'any
vinent,  poder-les  anar  convocant  i  que  els  diversos  beneficiaris  s'hi  puguin  anar
acollint. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Presas. alguna consideració per part
de vostès? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Hola altre cop. Gràcies, senyor
Presas, perquè en la seva exposició ha explicat un dels aspectes que jo penso que és
important  que  s'inclouen  en  aquest  punt,  que  és  el  tema  de  la  incorporació  dels
objectius ODS. Però una de les coses que a nosaltres ens ha cridat l'atenció, també
revisant el Sistema d'Informació Socioeconòmica Local, el XIFRA, que recull dades de
diferents àmbits en relació a l'activitat econòmica, ens ha cridat l'atenció perquè allà hi
apareixen  moltes  dades  sobre  activitat  econòmica  que  no  s'inclouen  en  aquesta
proposta. És a dir, un dels fets que ens ha cridat l'atenció és que, després de passar
una pandèmia, que encara hi som, allargant la pandèmia de la COVID-19, es parli de
l'Agenda  2030,  però  no  s'hi  incorporin  elements  relacionats  amb  el  context  de
pandèmia que estem visquent, encara, de fet. Llavors, la pregunta que li formulen està
relacionada amb si, des de la Diputació s'ha fet una diagnosi, és a dir, pensem que
previ a la redacció d'aquestes bases, noves bases, molt interessants, no ho neguem,
si s'ha fet una diagnosi de la situació socioeconòmica de comarques gironines, dels
ajuntaments a nivell de comarques gironines. Abans parlava el senyor president dels
ajuntaments: som l'ajuntament d'ajuntaments. Llavors, pensàvem, no sé si s'ha fet una
diagnosi prèvia per poder fer una redacció que s'ajusti o que orienti millor aquestes
ajudes. És a dir, tenim unes ajudes, però sabem cap on les hem de dirigir? Quins són
els àmbits de més necessitat a nivell d'ajuntaments, d'àmbit local? Aquesta seria la
pregunta abans d'anunciar el nostre sentit del vot. Merci
El senyor President, diu: Gràcies. Senyor Presas.
El vicepresident primer, senyor Presas, respon: Bé, en tot cas, jo també els emplaçaria
a consultar els ajuntaments: com veuen aquestes bases i si realment són útils o no,
perquè, en tot cas, creiem que això també respondria bona part de la resposta i que
normalment  exhaurim  la  totalitat  de  les  ajudes  per  concedir.  I  malauradament,  en
alguns casos, ens quedem sense poder-les atendre per manca de pressupost. En tot
cas,  aquestes  són  les  ajudes  que  fem per  l'activitat  ordinària  del  departament  de
Promoció econòmica i desenvolupament local. I quant a tota la situació de pandèmia,
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no em voldria allargar. En tot cas, segur que al seu grup li podran fer traspàs de totes
les actuacions que s'han fet. S'han fet actuacions en cultura, hem fet línies de suport
en comerç local, amb centres educatius, amb escoles de música, amb els mateixos
ajuntaments per despeses derivades de la COVID, amb noves tecnologies i segur que
me'n deixo,  perquè realment hem fet moltes i  moltes i  moltes accions.  En tot  cas,
també, és una cosa que no ha acabat, i per això tenim diversos grups de treball al
respecte  que  van  prenent  decisions.  En  tot  cas,  crec  que  aquest  tampoc  no  és
l'objecte del debat. En tot cas, aquestes són les línies de subvenció ordinàries, que a
més creiem que estan excel·lentment valorades per part dels ajuntaments i, en tot cas,
refermar  que  aquestes  línies  d'actuació  puntuals  s'han  pres  i,  si  cal,  també  les
seguirem les la seguirem prenent. No sé si li he respost la seva pregunta.
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies.  Passaríem a la  votació.  Vots  en contra?
Abstencions? Una. Vots a favor? 26 vots a favor, una abstenció. Quedaria aprovada.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

13. Acceptació  de  la  delegació  acordada per  diversos ens  de  determinats
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres - Xaloc.
2021/A030100/5234

“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació,
a favor  de la  Diputació de Girona de determinades facultats  de gestió,  inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del
Text  Refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals de
la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió,  inspecció i  recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats.

D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de delegació
a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan d’aquesta, i
publicat  el  corresponent  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  el  de  la
Comunitat Autònoma. 

En virtut de l’article 18.l) dels Estatuts de XALOC, la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i
eleva al Ple de la Diputació l’adopció del següent acord:

PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari dels ens que es relacionen a
continuació,  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona,  de  gestió,  liquidació  inspecció  i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es duu a terme
per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de serveis de
XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i
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recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 2020) que
s’especifiquen:

AJUNTAMENT D’ALP
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Taxa  d’aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  a  favor  d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general

Data del Ple: 17/06/2021

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Taxa  d’aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  a  favor  d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general

Data del Ple: 3/06/2021

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Taxa  d’aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  a  favor  d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general

Data del Ple: 26/05/2021

AJUNTAMENT DE SERINYÀ
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Taxa  d’aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  a  favor  d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general

Data del Ple: 14/07/2021

AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ
GESTIÓ I RECAPTACIÓ  EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Impost de Béns Immobles (IBI)
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Taxa escombraries

Data del Ple: 21/07/2021
Aquesta delegació tindrà vigència, a partir de l’1 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE PORQUERES
GESTIÓ I RECAPTACIÓ  EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Impost de Béns Immobles (IBI)
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Taxa escombraries
Taxa clavegueram
Taxa cementiri

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
Quotes d’urbanització
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Contribucions especials
Data del Ple: 30/07/2021
Aquesta delegació tindrà vigència, a partir de l’1 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA
GESTIÓ I RECAPTACIÓ  EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Impost de Béns Immobles (IBI)
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Taxa escombraries
Taxa clavegueram
Taxa cementiri

Data del Ple: 26/07/2021
Aquesta delegació tindrà vigència, a partir de l’1 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
GESTIÓ I RECAPTACIÓ  EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Impost de Béns Immobles (IBI)
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Taxa escombraries
Taxa clavegueram
Taxa cementiri

Data del Ple: 1/07/2021
Aquesta delegació tindrà vigència, a partir de l’1 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE SERINYÀ
GESTIÓ I RECAPTACIÓ  EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Impost de Béns Immobles (IBI)
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Taxa escombraries
Taxa clavegueram
Taxa cementiri

Data del Ple: 14/07/2021
Aquesta delegació tindrà vigència, a partir de l’1 de gener de 2022

AJUNTAMENT DE VILADEMULS
GESTIÓ I RECAPTACIÓ  EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Impost de Béns Immobles (IBI)
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Taxa escombraries
Taxa clavegueram
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Taxa cementiri
Data del Ple: 6/09/2021
Aquesta delegació tindrà vigència, a partir de l’1 de gener de 2022

Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa
Local de Municipis Gironins (XALOC), de conformitat amb el que s’estableix en el Pla
de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals vigent (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol).

SEGON. Donar compte de la revocació la delegació de la gestió i  recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Bolvir feta al seu dia a la
Diputació de Girona, i que per motius de proximitat i vinculació amb les entitats del
territori la delega al Consell Comarcal de la Cerdanya, que relacionem a continuació:  

GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
Impost sobre béns i immobles (IBI)
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Taxa escombraries
Taxa subministrament d’aigua
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
Tots els ingressos de dret públic

Data del Ple 25/06/2021

TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.”

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem  al  punt  tretzè,  que  és  de  diversos
ingressos... acceptar delegacions de diversos ingressos de dret públic a favor de la
Diputació per traspassar los a Xaloc. Senyor Camps.
[No se sent com parla]
El diputat senyor Jordi Camps, manifesta: Bé, en aquest punt, com portem fent en tots
els  plenaris,  el  que  portem a  terme és  l'acceptació  de  la  delegació  acordada  per
diversos  ens  de  determinats  ingressos  de  dret públic  i  en  aquest  cas  tindríem
l'Ajuntament d'Alp, l'Ajuntament de Campdevànol, l'Ajuntament de Sant Joan de Mollet,
de Serinyà, d'Espolla, Esponellà, perdó, de Porqueres, de Fontcoberta, de Sant Miquel
de  Campmajor,  de  Serinyà,  de  Vilademuls,  que  ens  traspassen  diverses  taxes  i
impostos de dret públic. I, per altra banda, en aquest segon punt tindríem l'Ajuntament
de Bolvir, que el que faria és una revocació de la delegació de la gestió i recaptació de
diversos tributs que ens havien fet anteriorment i això ho acaben duent a terme per
proximitat, ja que el que volen fer és delegar-ho al Consell Comarcal de la Cerdanya.
Moltes gràcies, president.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ
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14. Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs dels Programes
Pedagògics  i  Divulgatius  "Això  Pinta  Bé"  -  Cooperació  Cultural.
2021/X020100/6739

“Els Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona posen en relació
els alumnes de les escoles i  els instituts amb els centres de conservació,  difusió i
interpretació  del  patrimoni  natural  i  cultural  del  territori,  incorporant  valors  per
aconseguir la sensibilització i la responsabilització dels escolars amb el medi ambient i
els béns culturals, la història i la memòria. 

Per això, la creació d’un concurs artístic i de relats esdevé una acció complementària
per a l’alumnat que en propicia la creativitat.

Vistos els antecedents exposats i  l’informe dels caps dels centres gestors de Medi
Ambient  i  de  Cooperació  Cultural,  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  les  bases  de  participació  al  concurs  dels  Programes
Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona, que es transcriuen tot seguit:

«Bases reguladores del concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius “Això
Pinta Bé”
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
participar en el concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius “Això Pinta Bé”.
Amb aquesta  acció  es  vol  dinamitzar  l’interès  dels  alumnes  que  participen  en les
activitats educatives que promou la Diputació de Girona durant el curs escolar, a la
vegada que conscienciar-los de la diversitat de la societat i de la necessitat de dur a
terme accions d’accessibilitat perquè tothom tingui accés a la cultura.
En el cas concret del concurs de relats dels Programes Pedagògics i Divulgatius, hi
podran participar els alumnes de secundària que hagin participat en algunes de les
activitats educatives de la Diputació de Girona. La Diputació de Girona convertirà els
relats guanyadors en un recurs accessible al web dels Programes Pedagògics de la
Diputació de Girona i en distribuirà un exemplar a totes les escoles de la demarcació.
2. Procediment de concessió 
El  procediment  de concessió d’aquests premis és el  de concurrència competitiva i
convocatòria pública: en la valoració es tindrà en compte la qualitat de l’obra en relació
amb l’edat dels alumnes. 
3. Categories i premis
El concurs es divideix en dues tipologies: el concurs artístic, en què poden participar
els alumnes d’infantil i de primària i del qual en sortirà una 1a classe guardonada i una
2a classe guardonada per cada categoria i programa educatiu; i el concurs de relats,
dirigit exclusivament a l’alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius, del qual
sortiran una classe guardonada per cada categoria i programa educatiu. El concurs de
relats es divideix en dues categories; una categoria per alumnes  de 1r a 3r d’ESO i
una altra categoria de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius.
S’optarà als premis següents:
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INDIKA DEL  MAR  ALS
CIMS

CONCURS DE RELATS

Infantil:

1a classe guardonada: 600 €

2a classe guardonada: 300 €

Infantil:

1a classe guardonada: 600 €

2a classe guardonada: 300 €

«Indika»:

Classe guardonada (1r-3r ESO): 600 €

Classe guardonada (4t ESO, Batx. i CF): 600
€

Primària:

1a classe guardonada: 600 €

2a classe guardonada: 300 €

Primària:

1a classe guardonada: 600 €

2a classe guardonada: 300 €

«Del mar als cims»:

Classe guardonada (1r-3r ESO): 600 €

Classe guardonada (4t ESO, Batx. i CF): 600
€

Els treballs guardonats en el concurs artístic optaran a ser la imatge gràfica de la nova
edició  del  concurs  Això  Pinta  Bé  per  al  curs  escolar  vinent;  la  imatge  de  l’obra
seleccionada s’utilitzarà al web dels Programes Pedagògics de la Diputació de Girona i
al tríptic informatiu. Aquest  tríptic serveix per difondre les activitats dels Programes
Pedagògics  a  tots  els  centres  escolars  de  la  província,  així  com  als  centres
patrimonials, museus o centres d’interpretació dels espais naturals que realitzen les
activitats dels Programes Pedagògics.   
Els relats seleccionats seran editats com a recurs accessible i es farà entrega d’un
exemplar a totes les escoles de la demarcació, així com a les biblioteques públiques
de  les  comarques  gironines.  També  se’n  farà  una  edició  digital,  amb  elocució,
subtitulació i  traducció a la llengua de signes catalana, per convertir-los en un nou
recurs del web dels Programes Pedagògics.
4. Destinataris
Hi poden participar els centres educatius que hagin realitzat alguna activitat en el marc
dels programes «Indika» i «Del mar als cims».
Els alumnes d’infantil i de primària poden concursar presentant un treball artístic que
representi  el  patrimoni o el tema estudiat en l’activitat  pedagògica. Els alumnes de
secundària,  batxillerat  i  cicles  formatius  poden  concursar  presentant  un  relat  d’un
mínim de tres fulls Din A4 i un màxim de quatre (en Arial 11 i interlineat 1,5). 
Cada classe haurà d’escollir l’obra que la representarà en el concurs. 
Els treballs han de ser inèdits; és a dir, no poden haver estat premiats en cap certamen
ni publicats en cap mitjà escrit o informàtic.
Per obtenir la condició de beneficiaris dels premis, els sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
5. Forma i període de presentació
Els treballs  s’han de presentar  telemàticament  a través del  formulari  específic  que
estarà  disponible  al  web  dels  Programes  Pedagògics
(http:www.programespedagogics.cat). 
Els  centres  escolars  poden  presentar  els  treballs  en  format  JPG  o  PDF.  Podran
participar en el concurs totes les obres que s’hagin enviat fins a l’1 de maig del curs
escolar de la convocatòria.
Els centres escolars hauran de preparar un recull d’imatges o vídeo on es mostri com
s’ha dut a terme o bé l’activitat que va inspirar el dibuix o relat presentat al concurs o
bé  el  procés  de  creació  d’aquest  mateix.  Un  cop  seleccionades,  les  classes
guardonades hauran de presentar  el  contingut  audiovisual  perquè pugui  ser  emès
durant l’acte de lliurament de premis virtual.
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En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà els
participants  perquè  en  el  termini  de  deu  dies  hàbils  a  partir  de  l’endemà  de  la
notificació la rectifiquin o hi facin les esmenes necessàries, i se’ls indicarà que si no ho
fan així, s’entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud.
És imprescindible que el centre escolar conservi l’original de l’obra presentada fins a la
resolució del concurs.
6. Criteris de valoració
Per seleccionar els guardonats es tindrà en compte la qualitat de l’obra en relació amb
l’edat de l’alumnat. 
7. Instrucció del procediment i avaluació de les obres

Els  òrgans  responsables  de  la  instrucció  del  procediment  per  a  l’atorgament  dels
premis seran el  centre gestor de Cooperació Cultural  per als premis del programa
«Indika», i el centre gestor de Medi Ambient per als premis de «Del mar als cims».
El jurat qualificador dels premis estarà constituït com segueix:
President: El president de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació.
Vicepresident primer: El/la diputat/da delegat/da de Medi Ambient.
Vicepresident segon: El/la diputat/da delegat/da d’Educació.
Vocals:  Un  tècnic  dels  Serveis  Educatius  del  Departament  d’Ensenyament  de  la
Generalitat de Catalunya; la cap del Servei de Cooperació Cultural i el cap de Medi
Ambient de la Diputació de Girona.
Actuarà com a secretari/a, amb veu i sense vot, el funcionari/ària que s’encarregui de
la gestió dels programes pedagògics de la Diputació de Girona.
El jurat elaborarà la proposta d’atorgament dels premis a la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.
S’entendran com a desestimades totes aquelles propostes que no s’hagin inclòs en el
veredicte del jurat.
8. Procediment de resolució i notificació
El termini per emetre el veredicte del jurat serà, com a màxim, de seixanta dies hàbils,
a comptar des de la data en què finalitzi el període per presentar les sol·licituds.
El veredicte del jurat,  que serà inapel·lable, es comunicarà directament als centres
guardonats  i  es  publicarà  al  web  dels  Programes  Pedagògics
(www.programespedagogics.cat). 
L’import del premi serà ingressat  en el  compte corrent de l’escola guanyadora una
vegada  aprovada  la  resolució  del  concurs  per  part  de  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació  de  Girona.  Si  bé  no  es  tracta  d’un  requisit  obligatori  per  percebre’l,  és
voluntat de la Diputació de Girona que el premi es destini a fins educatius, a millorar
l’eficiència energètica del centre o a realitzar accions d’accessibilitat.
L’acte de lliurament de premis se celebrarà en format virtual. La Diputació de Girona
convocarà l’acte de lliurament de premis virtual i farà arribar l’enllaç a cada un dels
centres  educatius  guardonats.  Es  convidarà  a  assistir-hi  tant  els  tutors  com  els
alumnes (classe sencera o representants) de les classes guardonades, així com també
els directors d’aquests centres.
9. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió del premi, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que l’accepta, així com les condicions generals i
específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
10. Pagament 
El pagament del premi es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable
del centre gestor i un cop transcorregut el termini per acceptar-lo.
El pagament del premi s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
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11. Difusió
La Diputació de Girona es reserva el dret de seleccionar les millors obres presentades
per fer-ne difusió o una exposició. També podrà afegir a les reproduccions dels treballs
els logotips dels Programes Pedagògics i altres dades de l’ens.
12. Altres obligacions dels beneficiaris
El sol fet de participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases i dels drets i les
obligacions que se’n deriven. La Diputació de Girona es reserva el dret de resoldre
qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases.
13. Règim jurídic
En  tot  allò  que  no  prevegin  aquestes  bases  i  la  convocatòria  corresponent  són
aplicables l’Ordenança general de subvencions i les Bases d’execució del pressupost
de  la  Diputació  de  Girona,  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, i la resta de normativa concordant.
14. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
15. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la
modificació o derogació. 
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre-hi, així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president, se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries dels premis regulades en aquestes bases, previst a
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG.
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior, d’igual rang o inferior, que s’oposi al contingut d’aquestes bases.»

Segon. Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  de  participació  al  concurs  dels

Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona per un termini de vint

dies  hàbils,  mitjançant  un  anunci  que  s’ha  de  publicar  en  el  Butlletí  Oficial  de  la

Província de Girona i al tauler corporatiu, i mitjançant una referència al Diari Oficial de

la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
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dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin

al·legacions o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.”

El senyor President, comenta que passem al punt catorzè, que ja és de la Comissió de
Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i  Educació.  L'aprovació  inicial  de  les  bases
reguladores del concurs dels programes pedagògics i divulgatius Això pinta bé. Té la
paraula el vicepresident, senyor Piñeira.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i presenta la proposta de
la Comissió que presideix: Moltíssimes gràcies, senyor president. Bàsicament, portem
a aprovació  les  bases  d'aquest  concurs.  De  manera  succinta,  nosaltres  tenim els
programes pedagògics de la Diputació de Girona que toquen diferents àmbits, però, de
manera molt particular, tot el que seria l'àmbit de medi ambient i sostenibilitat, i l'àmbit
de  cultura  i  difusió  i  coneixement  del  nostre  patrimoni  historicoartístic.  Això  ho
articulem a través dels programes pedagògics, que és una iniciativa conjunta que hi
participen  diferents  àrees:  òbviament,  la  d'Educació,  també  hi  ha  Medi  ambient  i
Cultura. Després, el que s'intenta promoure és el treball conjunt a l'aula d'allò que s'ha
treballat,  sigui  anant  a  un  parc  natural,  sigui  anant  a  un  museu  o  anant  a  un
equipament  patrimonial.  Fem  aquest  concurs  que  precisament  intenta  incentivar
aquest treball posterior a l'aula. Ho fem a través de les classes de menys edat a través
d'un concurs de dibuix, en les classes de més edat això ho vam canviar i ho fem a
través dels relats, perquè es veia que, aquí, els concursos de dibuix no acabaven de
funcionar. Després, a més a més, pel que fa als relats, que bàsicament és Secundària i
Batxillerat, sobre això ho editem com a recurs accessible. En fem també una edició
digital  amb  locució  subtitulació  i  traducció  a  la  llengua  de  signes  catalana.  Cada
vegada penso que ens hem d'anar esforçant més perquè tots els recursos educatius
que tenim a la demarcació i a la Diputació en particular estiguin adaptats a qualsevol
persona amb diversitat funcional. Després, això ho enviem a tots els centres educatius
i també a les biblioteques del sistema públic de la demarcació i només, com a canvi
significatiu, com que la idea no és tant que guanya un alumne sinó un grup perquè,
intentem reforçar el grup classe, aquest any, quan parlem de guardonats, no parlem de
primer guardonat o segon guardonat, sinó de classe guardonada, perquè encara que
el treball, moltes vegades, és individualment, una persona que fa un relat, en realitat
és un treball conjunt, i el que s'intenta és potenciar el treball en grup posterior de la
classe.  Per  tant  parlarem de  classe guardonada  i  no  de guardonat  o  guardonada
individual. La resta segueix com la resta d'anys. Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: En relació amb aquest programa
pedagògic i divulgatiu d'Això pinta bé, volíem comentar que nosaltres, en aquest punt,
ens abstindrem, no perquè no estiguem d'acord amb el programa. És un programa que
pensem que està molt ben plantejat... de fons està ben plantejat, però ja l'any passat
quan ja es va portar a Ple, ja vam comentar que hi havia el tema dels diners. Vam
pensar que, és a dir, en clau pedagògica és un programa que està molt ben plantejat,
però vam fer la proposta d'intentar revertir això, fer un canvi i no basar aquests premis
en diners, sinó que aquests diners, redirigir-los a espais, escoles i instituts, que n'hi ha
molts al llarg del territori, amb necessitats. És per això, volia mica agafar el torn de
paraula per justificar una mica la nostra abstenció en aquest sentit. Que quedi clar que
estem totalment... En el fons de la qüestió hi estem d'acord, però potser no en la part
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final, que és els premis econòmics. Llavors, és en aquest sentit que nosaltres, d'alguna
manera, ens abstindrem en aquest punt.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Guillaumes. Senyor Piñera. 
El  vicepresident  segon,  senyor  Albert  Piñeira,  respon:  Moltíssimes  gràcies,  senyor
president, il·lustre diputada senyora Guillaumes. Dues consideracions al respecte. La
primera.  Aquest  premi  no  va,  ni  tan  sols  quan  hi  havia  un  primer  guardonat  o
guardonada, a un alumne o a una alumna de manera individual, sinó que va al centre,
va al grup classe i, per tant, nosaltres tenim una demarcació on tots els centres, tots,
pràcticament,  sense  excepció,  tenen  necessitats.  Per  tant,  quan  nosaltres  estem
premiant un determinat... quan donàvem un guardonat, en realitat no són uns diners
que donem a una persona individual: van al centre i reverteixen en millores del mateix
centre.  És  a dir  per  portar  a terme,  com és el  cas de vegades de medi  ambient,
d'iniciatives en favor de la sostenibilitat en els mateixos centres, que ho necessiten
tots, sigui amb equipament de noves tecnologies, que ho necessiten tots. Per tant, en
definitiva,  és  que estem fent  això:  dotar,  a  través d'aquest  programa,  les  escoles,
perquè puguin satisfer les seves necessitats. A banda d'això, n'hi ha algunes que són,
a més, més necessitades que altres, i aquestes més necessitades que altres, a través
de la de l'àrea d'Educació i el diputat Josep Piferrer, que precisament sempre està molt
amatent a aquestes qüestions, tenim unes convocatòries específiques per totes les
escoles amb programes pedagògics, amb projectes pedagògics, però en tenim unes
específiques per a aquelles que tenen més necessitats, i què vol dir les que tenen més
necessitats? Per exemple, els 10 centres d'educació especial  de la demarcació de
Girona,  que tenen una convocatòria  específica per satisfer  les seves necessitats i,
particularment, les necessitats d'inversió cada any; per aquells municipis rurals on hi
ha escoles molt petites que, a més, tenen dificultats per mantenir els seus centres i,
per tant, l'escola, en aquell cas, exerceix una funció no només educativa, sinó social,
que és vital per aquells centres, és més difícil de mantenir per part dels ajuntaments i
tenen una convocatòria  específica.  Abans vostè parlava de la  COVID. Quan hi  ha
necessitats especials perquè sorgeixen de la situació de pandèmia que hem viscut,
hem  tret  convocatòries  específiques  per  a  les  escoles  de  música  i  dansa  de  la
demarcació que han passat dificultats molt importants. Per tant, totes les escoles de la
demarcació  tenen  necessitats.  Precisament,  aquests  diners  van  a  escoles  de  la
demarcació,  serveixen per satisfer  les necessitats,  i  aquelles que encara en tenen
més, per contextos socioeconòmics particulars, fins i tot tenim programes que intenten
mirar l'educació des del punt de vista transversal d'educació 360 i invertim en alguns
municipis i hem fet projectes importants. Per exemple, al seu municipi, a Salt, que és
un municipi també amb una societat amb una realitat sociodemogràfica complexa i, per
tant, ja ho fem, això. Però és que no estem donant diners individualment a un alumne.
És que els estem destinant a això. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada.
El senyor President, diu: Gràcies. Sí.
[Se sent parlar una persona, però no s'entén el que diu, perquè parla sense micròfon].
La diputada senyora Guillaumes, diu: Sí, molt bé. Molt bé. Gràcies.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. En tot cas, va destinat a allò que vostè
volia que anés destinat. Per tant, no sé si canvia el sentit del seu vot.
La diputada senyora Guillaumes, respon:De moment el mantenim.
El senyor President, diu: Per tant, tot i fent el que vostè diu, no ho corregeix. Vostè ha
dit: això estaria bé que els premis anessin a les escoles. El senyor Piñera li diu: això
no va a l'alumne i va a l'escola. Per tant, va a allò que vostè ha dit. Diu: m'abstinc
perquè precisament això vagi a les escoles, Ja hi va, a les escoles. Vostè continua
amb la seva abstenció.
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La diputada senyora Guillaumes, manifesta: Sí, perquè el tema, el punt, el punt de
discòrdia és que nosaltres, ja l'any passat, ja vam proposar, vam fer una proposta que
no hi hagués una dotació econòmica, sinó materials. Hi ha molts concursos que no es
doten econòmicament, sinó que es doten a nivell de materials, per exemple.
El  senyor  President,  respon:  Sap  perquè  el  dotem  econòmicament?  Perquè  les
escoles comprin el que creguin que han de comprar, que són les seves necessitats.
Nosaltres no hem de dir: donem això. Si una escola té una necessitat, amb aquells
diners podrà comprar el que ella cregui que és la necessitat, i penso que és millor que
l'escola pugui complir  amb les seves necessitats que no que nosaltres li  imposem
donar-li un premi i li donem, no ho sé, llibres. Si no necessiten llibres i necessiten una
altra  cosa,  és  millor  que  compri  una  altra  cosa.  No,  en  tot  cas,  jo  li  he  fet  la
puntualització i ja està.
La diputada senyora Guillaumes, pregunta: Puc fer la última?
El senyor President, respon: Sí, digui, la última. 
La diputada  senyora  Guillaumes,  diu:  Com sempre,  jo  crec  que anem al  fons  del
model, és a dir, jo crec que una escola no hauria d'esperar que li donessin un premi
per poder cobrir les seves necessitats materials. Aquí ve el fons de la qüestió, és a dir,
nosaltres plantegem això de fons, però en tot cas, és aquest el fons. És a dir, pensem
que està molt bé, la idea. Està molt bé que se li donin premis, però això no té perquè
anar associat als diners. Bé, en tot cas, ja tindrem ocasió de tornar-ne a parlar amb el
senyor Piferrer.
El senyor President, manifesta: D'acord, però nosaltres fem les coses, i acabem aquí.
Nosaltres  fem  les  convocatòries  per  ajudar  els  centres,  i  llavors  fem  uns  premis
precisament per incentivar els grups, en aquest cas, en el qual també hi ha un premi
econòmic perquè pugui repercutir en aquella escola que ha estat premiada. És a dir,
aquella escola podria tenir un plus més,  que en definitiva és una mica el  que ens
demanaven  vostès,  tant  l'any  passat  la  senyora  Pèlach com vostè  avui.  És  a  dir,
escolti, de les escoles, aquests premis econòmics han de repercutir en l'escola. Bé, ja
hi repercuteixen. No se'ls queden els alumnes que guanyen, i  això és una mica el
discurs  que l'any  passat,  si  no  ho  recordo malament,  la  senyora  Pélach va dir  el
mateix:  va dir  "escolti,  això, no s'ho haurien de quedar els nanos, sinó que hauria
d'anar  a  l'escola".  Bé,  d'acord,  doncs,  escolti,  això  ja  ho  hem  fet,  va  a  l'escola.
D'acord? Doncs amb 26 vots a favor i una abstenció, quedaria aprovat.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

15. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions
per  a  la  restauració  i  conservació  d'immobles  d'interès  patrimonial  -
Monuments. 2021/X020100/7441

“La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
d’iniciatives culturals.  En aquest  sentit,  atorga ajuts  per  a  la  restauració  dels  béns
immobles de valor patrimonial dels municipis de la demarcació. En concret, aquests es
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troben detallats en el Pla estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona (2020-
2023), aprovat en la sessió plenària del 17 de desembre de 2019, que preveu una línia
de subvencions,  de  concurrència  competitiva  i  anual,  per  a  ajuntaments,  entitats  i
particulars per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial.

D’acord amb la Llei de bases del règim local 7/1985, posteriorment desenvolupada per
d’altra normativa d’àmbit local, la principal atribució de les diputacions és, article 36,
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica amb els municipis, especialment
els  de menor  capacitat  econòmica i  de gestió.  En conseqüència,  aquesta  línia  de
subvencions s’adreça a ajudar econòmicament a aquestes entitats locals a conservar
el seu patrimoni històric i  artístic,  sigui de propietat pública o privada (atès que es
tracta d’uns béns culturals gaudits pel conjunt de la comunitat).

De conformitat amb el que preveuen 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 l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona,  s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial.

D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports  i  Educació  hi  dictamina favorablement  i  proposa  al  Ple  que  adopti  l'acord
següent:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a
la  restauració  i  conservació  d’immobles  d’interès  patrimonial,  que  es  transcriuen
literalment a continuació: 

“Bases específiques reguladores de subvencions per a la restauració i  conservació
d’immobles d’interès patrimonial

1. Objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació
(Monuments) de la Diputació de Girona per finançar inversions per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial,  per tal  de millorar-ne les condicions i
promoure’n l’estudi i la visita. 
D’acord amb les objectius de desenvolupament sostenible previstos en l’Agenda 2030,
per  mitjà  d’aquestes  bases  es  vol  garantir  una  educació  inclusiva,  equitativa  i  de
qualitat, en promoure l’estudi i la visita dels immobles amb valor patrimonial. Un altre
objectiu és potenciar les inversions en els béns patrimonials de menor format, però no
menys importants des del punt de vista historicoartístic, de les comarques gironines,
atès que aquests béns sovint són força desconeguts pel fet de trobar-se ubicats en
municipis petits i  lluny de les principals vies de comunicació. En conseqüència, per
mitjà  d’aquestes  intervencions es  vol  promoure el  creixement  econòmic,  sostingut,
inclusiu i sostenible dels municipis; i, de retop, afavorir la cohesió social i econòmica
del territori. Alhora, la restauració i recuperació d’aquests béns permetrà una millora
urbanística i ambiental.
La inversió haurà de fer-se sobre béns de titularitat pública o privada, si bé en aquest
darrer cas caldrà que hi hagi un conveni o acord de cessió d’ús a un ens públic.
2. Naturalesa i forma de concessió 
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Les  subvencions  objecte  d’aquestes  bases  tenen  caràcter  discrecional,  voluntari  i
eventual,  són  lliurement  revocables  i  reductibles  en  tot  moment  per  les  causes
previstes  en  la  legislació  vigent,  en  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la
Diputació o en el que preveuen elles mateixes.
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva i convocatòria pública,
mitjançant el sistema de concurs i la comparació de les sol·licituds que es presentin en
el període fixat en la convocatòria, que haurà d’aprovar la Junta de Govern, establint-
ne  una  prelació  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració  que  determinen  aquestes
mateixes bases.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  per
obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin
el caràcter  de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part  de l’ens
sol·licitant de la subvenció.
En  tractar-se  de  subvencions  destinades  a  la  rehabilitació  o  la  millora  de  béns
inventariables,  el  període durant  el  qual el  beneficiari  ha de destinar els béns al  fi
concret per al qual es concedeix la subvenció no pot ser inferior a 5 anys en cas de
béns inscriptibles en un registre públic i de 2 anys per a la resta de béns (art. 31.4 de
la  LGS).  Aquest  punt  es  desenvolupa  a  l’article  5  d’aquestes  mateixes  bases.  En
queden excloses les actuacions de manteniment ordinari.
El termini d’execució de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de
l’any d’aprovació de la convocatòria. Aquest termini és prorrogable d’acord amb les
condicions establertes al punt 11 d’aquestes bases.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
ajuntaments, els ens local de la demarcació de Girona, els seus ens dependents, les
persones jurídiques i particulars. Els peticionaris poden presentar tantes peticions com
considerin necessari, però les subvencions queden limitades a un màxim de dues per
entitat i municipi, i s’atorgaran a les sol·licituds que assoleixin major puntuació en la
valoració que faci la Junta Qualificadora.
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants
han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Resten  exclosos  d’aquestes  subvencions  els  peticionaris  que  l’any  anterior  a  la
campanya vigent hagin estat beneficiaris d’una subvenció d’aquesta especialitat i no
l’hagin justificada dins del termini concedit a l’efecte o dins del període de pròrroga (si
es demana dins de termini i es concedeix), o no hagin renunciat expressament abans
de l’1 de setembre de l'any anterior a la convocatòria.
Es poden subvencionar  intervencions  arqueològiques  sempre que vagin  lligades a
projectes arquitectònics.
També es poden subvencionar honoraris tècnics de redacció de projecte i de direcció
tècnica de l’obra, sempre que es justifiqui amb una part de les obres executades. El
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percentatge màxim d’ambdós conceptes no pot  excedir  el  20 % de l’import  total  a
justificar.
De  la  mateixa  manera,  un  cop  finalitzada  l'obra,  també  es  podran  incloure  les
despeses d’instal·lació de rètols informatius de l’actuació i del monument, sempre que
hi consti la participació de la Diputació. Els estudis i treballs també es poden justificar,
però la justificació s’ha de fer juntament amb la de les obres.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar el del crèdit
assignat  en cadascuna  de les  convocatòries  i,  si  s’escau,  en les  ampliacions  que
s’acordin.  Les  condicions  de  les  ampliacions  són  les  que  es  determinen
específicament en cada convocatòria. 
Cada  sol·licitud  serà  avaluada  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració  establerts
prèviament. Amb les puntuacions resultants s’ordenaran les peticions i s’assignaran les
subvencions respectant els límits que estableixen aquestes bases, i fins que s’esgoti el
crèdit. 
L’import  de les subvencions que es concedeixin té un màxim de 50.000,00 € i  un
mínim de 10.000,00 €, i respectarà el percentatge de cofinançament sol·licitat.
Per acreditar la cessió d’ús públic del bé, caldrà adjuntar a la sol·licitud una proposta
d’acord o conveni, una còpia del conveni o acord existent o qualsevol altre document
vàlid segons el dret a través del qual s’hagi formalitzat la cessió d’ús. 

La durada de la  cessió  ha  d’ajustar-se  a  uns mínims segons  el  finançament  total
obtingut de la Diputació de Girona durant els darrers 5 anys, inclosa la convocatòria
pendent de resoldre:

                     Fins a 15.000 €                                  15 anys
                     De 15.001 € a 30.000 €                   20 anys
                     De 30.001 € a 60.000 €                   25 anys
                     De 60.001 € a 100.000 €                  30 anys
                     Més de 100.000 €                             40 anys
Quan  es  tracti  d’edificis  de  titularitat  privada,  s’aplicaran  el  barems  màxims  de
finançament següents:  
Nombre d’habitants del municipi Percentatge (%)
Fins a 1.000 habitants 50 %
De 1.001 a 5.000 habitants 45 %
De 5.001 a 10.000 habitants 40 %
De 10.001 a 15.000 habitants 35 %
Més de 15.000 habitants 30 %
Quan es tracti d'edificis públics o de titularitat privada, però sense ús particular i amb
cessió d'ús gratuïta igual o de més de 40 anys a un ens públic, s’aplicaran el barems
màxims de finançament següents:
Nombre d’habitants del municipi Percentatge (%)
Fins a 1.000 habitants 90 %
De 1.001 a 5.000 habitants 80 %
De 5.001 a 10.000 habitants 70 %
De 10.001 a 15.000 habitants 60 %
Més de 15.000 habitants 50 %
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En  tot  cas,  les  subvencions  s’entenen  fixades  en  el  percentatge  establert  en  la
resolució de la concessió, a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. La
despesa  a  justificar  ha  d’incloure  el  mínim de  cofinançament  exigit.  Si  el  cost  de
l’objecte  subvencionat  finalment  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la
quantia inicial i,  en cas que resulti  inferior, es reduirà la subvenció en aplicació del
percentatge establert. 

6. Criteris de valoració
Els  criteris  que  serviran  per  valorar  les  sol·licituds  presentades  són  els  següents
(màxim 45 punts):
Criteris Puntuació

màxima

(1) Valor patrimonial 10
(2) Importància o interès de l’actuació a realitzar a l’edifici 10
(3)  Condicionants  que  aconsellin  prioritzar  la  intervenció,  atesa  la
gravetat i urgència de les patologies que afecten l’edifici 

5

(4) Discriminació positiva d’elements patrimonials 5
(5) Valoració de la utilització pública 5
(6) Valoració de la participació econòmica del sol·licitant 5
(7) Continuació de treballs iniciats en altres plans de restauració 5

(1) Històric, artístic, emplaçament, element únic, emblemàtic.
(2) Importància o interès de l’actuació a realitzar a l’edifici, per tal de millorar-ne les
condicions  i  promoure’n  l’estudi  i  la  visita.  Es  valoraran  de  manera  prioritària  les
actuacions sostenibles pel que fa a l’economia de mitjans, ús de materials i tècniques i
consum  d’energia  assequible  i  no  contaminant,  sempre  que  respectin  els  valors
patrimonials del bé. També es donarà preferència a les actuacions perdurables en el
temps i que requereixin un escàs manteniment. Finalment, es tindrà en compte que les
intervencions respectin el medi natural i els ecosistemes.
(3) Gravetat i deterioraments amb pèrdua directa dels valors patrimonials.
(4)  Elements  poc coneguts  amb valors  històrics/arquitectònics  que  aportin  valor  al
territori,  preferentment  de mida reduïda.  També es valorarà si  l’actuació promou la
salut, el coneixement del medi natural o afavoreix els col·lectius vulnerables o amb risc
d’exclusió social.
(5) Interès de la utilització com a mitjà de difusió i gaudi del patrimoni. 
(6) Dependrà del percentatge de finançament sol·licitat a la Diputació. El percentatge
es valorarà diferencialment segons el nombre d'habitants del municipi, d’acord amb el
detall següent:

Edificis privats*
Percentatge de

finançament - punts

Edificis públics*
Percentatge de finançament

- punts
Fins a 1.000 habitants 50 % - 3

40 % - 4
30 % - 5

90 % - 1
80 % - 2
70 % - 3
60 % - 4
50 % - 5

De  1.001  a  5.000
habitants

45 % - 3
35 % - 4

80 % - 1
70 % - 2
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25 % - 5 60 % - 3
50 % - 4
40 % - 5

De  5.001  a  10.000
habitants

40 % - 3
30 % - 4
20 % - 5

70 % - 2
60 % - 3
50 % - 4
40 % - 5

De  10.001  a  15.000
habitants

35 % - 3
25 % - 4
15 % - 5

60 % - 2
50 % - 3
40 % - 4
30 % - 5

Més de 15.000 habitants 30 % - 3
20 % - 4
10 % - 5

50 % - 3
40 % - 4
30 % - 5

(7)  Projectes  subvencionats  anteriorment  des  del  Servei  de  Monuments  de  la
Diputació,  amb  obra  executada.  Es  prioritza  la  continuació  de  les  obres  per  tal
d’acabar-les, d’acord amb el quadre següent:

Any de la darrera subvenció Nombre d’anys subvencionats
Punts

1
1
1

1-2
3-4
>4

5
4
3

2
2
2

1-2
3-4
>4

4
3
2

3
3
3

1-2
3-4
>4

3
2
1

4
4

1-2
>2

2
1

5 qualsevol 1
>5 qualsevol 0

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  en  el  termini  establert  en  la  convocatòria,  han
d’estar degudament emplenades i signades digitalment per la persona interessada o
per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els sistemes de signatura
electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que  s'especifiquen  a  la  seu
electrònica.  S'han  de  presentar  per  via  telemàtica,  a  través  de  la  plataforma  de
subvencions disponible al web de la Diputació de Girona.
En  cas  que  els  sol·licitants  siguin  persones  físiques,  les  sol·licituds  es  podran
presentar tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de
Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació
de procediment administratiu. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa següent:
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a) Document amb una breu descripció de l’edifici i els seus valors monumentals
(mínim de 5 línies i 2 fotografies) i una descripció, també breu, de les obres que
se sol·liciten i de les necessitats (mínim de 5 línies i dues fotografies). 

b) Còpia  del  projecte  o  memòria  valorada,  degudament  signada  pel  tècnic
redactor.

c) Nota simple del Registre de la Propietat o document equivalent.
d) Autorització del titular  de l’immoble en els casos en què el  sol·licitant  de la

subvenció no sigui el propietari del bé. 
e)  En cas que les obres siguin en edificis de titularitat privada, per tal de garantir-

ne l’ús cultural i públic, caldrà adjuntar la còpia del conveni o acord existent o
un altre document vàlid segons el dret a través del qual s’hagi formalitzat la
cessió, o una proposta de conveni o acord de cessió d'ús entre l’ajuntament o
ens local i el propietari del bé. Aquest conveni o acord pot seguir el model que
s'adjunta com a annex o bé qualsevol altre que pactin de comú acord les parts. 
En  el  cas  que  es  tracti  d’edificis  historicoreligiosos,  a  causa  del  caràcter
especial  de  la  seva obertura  al  públic,  el  conveni  o  acord  es podrà  fer  de
manera  global  entre  la  Diputació  de  Girona  i  l’ens  propietari  del  bé.  En
conseqüència,  i  únicament  si  es dona aquest  supòsit,  no  caldrà que s’hagi
establert prèviament un conveni o acord entre el sol·licitant i el propietari. No
obstant això, amb posterioritat a la concessió, caldrà que el consistori on es
trobi situat el bé s’hi adhereixi mitjançant la signatura d’un annex al conveni o
acord. Posteriorment, se li comunicaran al propietari del bé les condicions de la
cessió i la quantia de la subvenció atorgada.

f) En els  casos en què l’ens contractant  no sigui  el  peticionari,  cal  que l’obra
estigui  en curs,  contractada o en procés de licitació,  i  s’hi  ha  d’adjuntar  la
documentació  justificativa.  La  no  presentació  de  la  documentació  suposa
l’exclusió de la campanya. 

La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB
com  a  màxim.  Els  documents  s’han  d’aplegar  seguint  uns  criteris  de  similitud:
certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries, etc. A cada sol·licitud
es podrà adjuntar  un màxim de 10 arxius.  No s’acceptaran contenidors  d’arxius  o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.
Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment
en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El Servei de Monuments de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i ordenació
de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.
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Les actuacions d’instrucció comprenen:
o La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de

beneficiari que estableixen aquestes bases.
o L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en

aquestes bases.
o La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  es  considerin

necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en el
qual es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada.
El centre gestor, a la vista de l’expedient i  de l’informe de la Comissió Avaluadora,
formularà la proposta de resolució degudament motivada.
Per poder repartir de manera equitativa el crèdit disponible, la Comissió Avaluadora
podrà fixar una quantitat màxima de subvenció, inferior a la prevista a la base 5a, i un
percentatge assignat a cada puntuació. Aplicant-hi una senzilla fórmula matemàtica,
s’obtindrà la quantia de la subvenció a atorgar.
La  proposta  de  resolució  ha  d’expressar  la  llista  de  beneficiaris  proposats  per  a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, i indicar la causa d’exclusió.
Les sol·licituds que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera, per si el crèdit
existent  en  la  convocatòria  es  pogués  ampliar  amb  una  quantitat  addicional
posteriorment a l’atorgament de les subvencions. Es determinarà l’ordre de la llista
d’espera  en  funció  de  la  puntuació  obtinguda  i,  en  cas  d’empat,  de  la  valoració
obtinguda en el punt 2 (importància o interès de l’actuació a realitzar a l’edifici) dels
criteris de valoració.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:
President:

Vicepresident  de  la  Diputació  i  president  de  la  Comissió  de  Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació.

Vocals:
Diputat delegat del Servei de Monuments
Arquitecte cap del Servei de Monuments
2 tècnics del Servei de Monuments
El secretari general o la persona en qui delegui

Els  grups polítics  de la  Diputació de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes,
l’atorgament de les subvencions. 

o La  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  haurà  d’emetre  la  resolució
corresponent en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la finalització
del període de presentació de les sol·licituds.
o Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i

també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 

131

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



La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció per haver-se esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la
convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida.
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
11. Justificació i pagament
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació,  mitjançant  el  model  de  compte
justificatiu  simplificat  disponible  al  web  de  la  Diputació  de  Girona,  degudament
emplenat i signat, i adjuntar-hi, com a mínim, la documentació següent:

1. Una  còpia  de  les  factures  originals,  acreditatives  de  la  realització  de  la
inversió  i  corresponents,  com  a  mínim,  al  cost  total  de  la  part  d’obra
establerta  per  realitzar  en  aquest  exercici,  de  la  qual  es  pagarà  el
percentatge establert per a la subvenció.

2. Una fotografia de l’actuació on sigui visible el cartell informatiu, proporcionat pel
Servei de Monuments en el moment d’atorgar-se la subvenció.

En cas que els beneficiaris siguin persones físiques, la justificació es pot presentar tant
pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de Sant Martí, 4,
17004  Girona),  o  bé  per  qualsevol  dels  mitjans  que  estableix  la  legislació  de
procediment administratiu 
A l’efecte de la justificació es poden presentar com a justificades totes les despeses
imputables a l’activitat subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït
abans d’acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin
abonat o no als creditors corresponents.
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a la seu electrònica.
La documentació justificativa s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim.
Els documents s’han d’aplegar seguint uns criteris de similitud: certificats, fotografies
(cal especificar-ne la resolució), memòries, etc. Cada justificació pot contenir un màxim
de 10 arxius. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR.
Es podran presentar un màxim de 3 justificacions parcials a mesura que s’executi la
despesa subvencionada.
En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  siguin  incorrectes  o
incomplets,  es  comunicarà  a  la  persona interessada la  necessitat  d’esmenar-los  o
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau,  s’efectuïn,  la Diputació de Girona podrà reduir  la  subvenció en cas que no
s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el
de l’import de la despesa subvencionable. És a dir, en cas que la despesa justificada
sigui  inferior  a  la  fixada  com  a  despesa  a  justificar  en  l’acord  de  concessió,  la
subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció
sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. En canvi, si el cost de l’actuació
resulta finalment superior al que preveu la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la
quantia atorgada inicialment. 
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El termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de
l’any d’aprovació de la convocatòria.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’ha  presentat,  es  requerirà  al  beneficiari  que la  presenti  en  un termini  màxim de
quinze  dies  hàbils,  a  comptar  des  de  l’endemà  de  la  notificació  formal,  amb
l’advertiment que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció.
Quant  a  les  sol·licituds  de pròrroga  de  justificació,  i  d’acord  amb el  que estableix
l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, abans
que acabi el termini fixat, el beneficiari pot demanar una pròrroga per un termini màxim
igual  a  la  meitat  del  que tingui  establert.  Igualment  es  pot  demanar  una  pròrroga
d’execució  amb  les  mateixes  condicions.  La  Diputació  estimarà  o  desestimarà
discrecionalment la proposta, amb la valoració prèvia de la petició.
12. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
14. Subcontractació 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
15. Reformulació de la sol·licitud 
No es preveu el tràmit de reformulació de les sol·licituds.
16. Modificació de les subvencions
Els beneficiaris  no poden demanar  ni  sol·licitar  un canvi de l’objecte o destí  de la
subvenció atorgada, una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. No obstant
això,  la  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  Girona  té  la  facultat  de  revisar  les
subvencions concedides i modificar la resolució de concessió, en el cas d’alteració de
les condicions que s’han tingut en compte per concedir les subvencions.
17. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, i el beneficiari
té l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en
els supòsits següents:

a) Els previstos en 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) Els altres que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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El  centre  gestor  de  Monuments  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculades, llevat que la
contractació es faci en les condicions normals del mercat i s’obtingui l’autorització de
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
19. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la  protecció de dades (RGPD), amb la finalitat de gestionar la
subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per la Llei. La
legitimació del tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic
(article 6.1 e de l’RGPD) i d’obligacions legals (article 6.1 c de l’RGPD). En cas que la
tramitació  de la  sol·licitud impliqui  la  comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d’informar  les  persones
afectades d’aquesta comunicació.

Per  a  l’exercici  dels  drets  reconeguts  a  l’RGPD  (accés  a  les  dades,  portabilitat,
rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la persona
interessada  es  podrà  adreçar  en  qualsevol  moment  a  la  Diputació  de  Girona.  La
informació detallada del  tractament,  incloent-hi  les vies d’exercici  dels  drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.

20. Verificació i control
Els  comptes  justificatius,  juntament  amb  la  resta  de  documentació  esmentada  en
l’apartat 11, que compleixin els requisits que estableix aquesta Diputació s’entendran
com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.
21. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Concretament, en aquest cas,
mitjançant  la  col·locació  d’un  rètol  informatiu  que  els  proporcionarà  el  Servei  de
Monuments.
Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que,  per
aplicació del règim que preveu el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
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1. Si  encara  n’és  possible  el  compliment  en  els  termes  establerts,  l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb l’advertència expressa que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

2. Si  pel  fet  d’haver-se  desenvolupat  les  activitats  afectades  per  aquestes
mesures  no  n’és  possible  el  compliment  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 dirigeixi l’òrgan
concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a
l’adopció,  amb  l’advertència  que  aquest  incompliment  pot  comportar  la
revocació de la subvenció.

22. Altres obligacions dels beneficiaris
1. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament

que fonamenta la concessió de les subvencions.
2. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat

i complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
3. Comunicar  a la  Diputació,  en qualsevol  moment  i,  en tot  cas,  abans de la

justificació  de  l’aplicació  dels  fons,  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts  i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents que
exigeix la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 

5. 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.

6. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que preveu la legislació aplicable.
7. Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars que estableix la

normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar
com a  mínim tres  ofertes  de  diferents  proveïdors,  amb caràcter  previ  a  la
contracció de compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el
lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en
el mercat suficient nombre d’entitats que la realitzin, el prestin o el subministrin,
o tret que la despesa s’hagi fet abans de concedir-se la subvenció. En el cas
que els beneficiaris siguin administracions públiques caldrà substituir  aquest
requisit  per  un  certificat  del  secretari  que  acrediti  que  la  contractació  s’ha
realitzat d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i la resta de
normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

8. En compliment de l’article 15.2 de la Llei  19/2014,  de 29 de desembre,  les
persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import
superior  a 10.000 € han de comunicar  a l’òrgan concedent,  mitjançant  una
declaració  responsable,  la  informació  relativa  a  les  retribucions  dels  seus
òrgans de direcció o administració.

9. Destinar la inversió realitzada al fi concret per al qual se subvenciona durant un
període de 2 anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual
s’ha concedit  la subvenció,  amb caràcter previ  ha de retornar les quantitats
percebudes en concepte de subvenció més l’interès legal que correspongui.

23. Principis ètics i de conducta
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Les  persones  beneficiàries  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica  corrupta  i  comunicar  als  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat assumeixen les obligacions següents:

1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut
públic.

2. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
3. Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  les

convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes
convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:

a) Comunicar  immediatament  a  l'òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d'interessos.

b) No  sol·licitar,  directament  o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat  públic
influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les
bases de la convocatòria, concretament facilitant la informació que se’ls sol·liciti
per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que  els  pertoquin  de  forma  directa  per  previsió  legal,  en  el  supòsits  que
estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta és aplicable el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu
l'article  84 pel  que fa a  beneficiaris  d'ajuts  públics,  sens perjudici  d'aquelles  altres
possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.
24. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la

Llei general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret

179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
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g) Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del
subjecte. 

25. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació  de  Girona,  i  correspondrà  a  la  Presidència  d’aquest  ens  resoldre  les
incidències que es produeixin en la gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes
atribuïts expressament a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
26. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació. 
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució  de  la  convocatòria  corresponent,  serà  el  president  de  la  Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que
tingui lloc del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el
BOPG.
Disposició derogatòria
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada tota altra norma anterior, del
mateix rang o de rang inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquesta.
En concret, queden derogades expressament les bases següents: Bases específiques
reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i particulars de les comarques
gironines  per  a  la  restauració  i  conservació  d’immobles  d’interès  patrimonial,
aprovades pel Ple de la Diputació, en sessió de data 24 de novembre de 2020 (BOPG
núm. 234, de 4 de desembre de 2020).

ANNEX 
Proposta  de  conveni  o  acord  d’ús  entre  [ajuntaments,  administracions  locals]  i
[particulars, altres ens] de les comarques gironines per a la restauració i conservació
d’edificis de valor patrimonial i cultural
Parts
 [el cedent], amb el DNI o NIF  [núm.], domiciliat a [adreça i població], que actua [en
nom propi o en representació de].
 [el  cessionari],  amb el  DNI  o  NIF [núm.],  domiciliat  a  [adreça  i  població],  com a
[alcalde/president] de [nom de l’ajuntament o d’una altra administració].
Fets

a)  [el  cedent]  és  propietari  de  l’edifici  [descripció de l’edifici],  que té un valor
patrimonial i cultural inherent.

b)  [el cessionari], mitjançant el seu representant legal, manifesta la seva voluntat
de col·laborar en la conservació i difusió d’aquest valor.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest acte
jurídic i, en virtut d’això, acorden formalitzar aquest conveni o acord de col·laboració,
d’acord amb els següents
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Pactes
1. El propietari de l’edifici  cedeix la utilització pública [total,  parcial o compartida]  a
favor de [nom de l’ajuntament o de l’altre ens local],  per al  seu ús per a activitats
culturals i amb la finalitat que la ciutadania pugui gaudir de l’immoble, atesos els seus
valors patrimonials, culturals i artístics.
2. [altres clàusules]
[En el cas d’ús compartit o parcial, cal descriure en quines condicions es realitzaran
les  activitats  i  visites,  els  horaris,  els  controls  d’accés,  la  coincidència  d’activitats
privades i públiques, etc.]
3. Aquest conveni o acord tindrà una durada de [entre 15 i 90 anys].
[Mínims, segons la inversió total acumulada dels últims 5 anys per part de la Diputació
de Girona]:
                     Fins a 15.000 €                          15 anys
                     De 15.001 € a 30.000 €                  20 anys
                     De 30.001 € a 60.000 €                  25 anys
                     De 60.001 € a 100.000 €                 30 anys
                     Més de 100.000 €                        40 anys
4. Aquest conveni o acord té caràcter administratiu. Les divergències entre les parts
que es pugui suscitar s’han de resoldre per la jurisdicció contenciosa administrativa.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni o acord, les parts el
signen. [data electrònica] Per [el cedent] Per [el cessionari]. El/La secretari/ària”.

Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  al·legacions  o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i
perquè  disposi  que  les  bases  es  publiquin  íntegrament,  una  vegada  aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”

El senyor President, comenta que passem al punt quinzè, Aprovació inicial de bases
específiques de subvencions per a monuments. Senyor Piñeira.
El vicepresident senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor  president.  Portem  a  aprovació  de  manera  anticipada  les  bases  per  a  la
restauració  d'immobles  d'interès  patrimonial  de  la  demarcació  de  Girona  i  béns
d'interès historicoartístic de la demarcació. Bàsicament, i perquè ens entenguem, allò
que col·loquialment coneixem com a Pla de monuments. En aquests moments, el que
estem fent és aprovar les bases i no la convocatòria. La convocatòria, treballem amb la
hipòtesi  que pugui estar  a l'entorn dels 1.375.000 euros.  Ens interessa molt  treure
aquesta  convocatòria  de  manera  anticipada  perquè,  com  que  aquí  estem  parlant
d'inversió i d'inversió en béns mobles, vol dir redacció de projectes. Moltes vegades,
aquests projectes, s'ha de licitar la redacció del projecte, després l'aprovació d'aquests
projectes, després la licitació de les obres, l'execució de les obres, etcètera. I aquí,
moltes vegades, els tempos administratius, que són llargs, no ens acaben d'encaixar
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amb els tempos de la realització i del desenvolupament dels projectes. Per tant, quan
abans les puguem treure, millor. Per això ens interessa treure aquesta convocatòria
anticipada i només dues consideracions: bàsicament, introduïm dos canvis principals i
alguna qüestió més puntual, però bàsicament, els dos canvis que introduïm són els
següents.  Primer,  la  incorporació  dels  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible.
Aquesta  és  una  política  transversal  de  tota  la  corporació.  En  totes  les  bases  i
convocatòries que es van fent s'afegeixen els ODS com un dels criteris valorables i
subvencionables, i que puntuen a l'hora de determinar les subvencions.
I  la  segona  qüestió  és  que  l'any  passat  vam  treure  una  convocatòria.  Aquesta
convocatòria finalment es va revelar insuficient perquè hem de pensar que en el Pla de
Monuments estem parlant que, depenent dels anys, estem a l'entorn dels seixanta i
escaig o vuitanta béns monumentals que hi surten i, per tant, el que es va fer va ser
que, els que no van entrar, després, en funció de la puntuació que havien tingut els
que havien quedat immediatament a sota del tall i que es va establir, es van poder
atendre en funció d'un suplement de crèdit  a través de subvencions directes.  Què
preveiem, aquest any? Fer el mateix, poder, nosaltres, resoldre la convocatòria amb
els diners que tinguem i amb el límit de puntuació i el tall que s'estableixi en funció de
les  disponibilitats  pressupostàries.  Però  si  durant  l'any  sorgeixen  oportunitats  de
suplementar-ho  i  hi  ha  romanents,  aleshores  no  haguem  de  treure  una  nova
convocatòria ni tampoc fer-ho com a subvencions directes, sinó que aquestes que no
hagin entrat, hagin quedat en llista d'espera, si hi ha suplement de crèdit, per ordre de
puntuació,  és  a dir,  de les  primeres que hagin  quedat  en llista  d'espera cap avall
s'atendran si hi hagués un suplement de crèdit sense necessitat d'haver de fer unes
noves bases i una nova convocatòria. Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor vicepresident, senyor Piñeira. Senyora
Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, respon: Bé, en aquest punt, nosaltres votarem
a favor. I no només això, sinó que he demanat el torn de paraula per, d'alguna manera,
comentar  que  hem  revisat  profundament  les  bases  i  hem  de  dir  que  no  només
nosaltres,  sinó  també  amb persones  expertes,  i  la  veritat  és  que  estan  molt  ben
treballades. Per tant, quan les coses creiem que s'ajusten al que nosaltres pensem
que és la correcció, també som capaços de dir-ho sense cap problema i, per tant, des
d'aquí, les paraules d'agraïment, també, a nivell tècnic, no només per la redacció, sinó
perquè  també  es  fa  un  molt  bon  seguiment  des  de  l'àrea  de  totes  aquestes
subvencions. Per tant m'agradaria que fes trasllat d'això als seus tècnics. Gràcies. 
El senyor President,  diu: Moltes gràcies. Per tant,  en tot cas, hi ha alguna paraula
més?
El  vicepresident  senyor  Piñeira,  manifesta:  Moltíssimes  gràcies,  senyor  president.
Il·lustre diputada, li agraeixo i ho corroboro. Penso que és una àrea que fa una feina
significativa que ens permet  tenir  el  nostre patrimoni  ben conservat,  els  tècnics hi
estan molt a sobre. Li asseguro que fem molt territori i que anem a molts llocs i, per
tant, les obres, no només les ajudem econòmicament, sinó que fem seguiment, fem
projectes,  redactem  projectes,  portem  direccions  d'obra...  Per  tant,  li  agraeixo  les
paraules, tant pel que fa a les bases com respecte a l'àrea en general.
El senyor President,diu. Moltes gràcies. Per tant, s'aprovaria per unanimitat, entenc.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL
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16. Autorització disposició de la despesa a favor de SUMAR, SL amb relació
als sobrecostos generats per la COVID-19 en la gestió del Centre de dia
Les  Bernardes  de  Salt,  període  gener-abril  2021  -  Acció  Social
2021/D060103/695

“El Ple de la Diputació de Girona, de data 22 de desembre de 2020, va aprovar la
pròrroga del conveni amb el departament de Treball,  Afers Socials i  Famílies de la
Generalitat de Catalunya, per a l’encàrrec de la gestió integral del Centre de dia per a
gent gran Les Bernardes de Salt per a l’any 2021 (CN/3987), exp. 2020/10001.

Per a la prestació i gestió d’aquest servei es va subscriure la corresponent pròrroga del
conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics
d’Acció  Social  de  Catalunya,  SL  (en  endavant  SUMAR,  SL)  (CN/3988),  exp.
2020/10215.

Vist que la pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en els
serveis socials. Amb l'objectiu de prevenir brots futurs i minimitzar el risc d'infecció en
els grups de població més vulnerables, es requereix contínuament el desplegament,
l'aplicació  i  l'adaptació  de  les  mesures  que  impacten  directament  sobre  les
organitzacions i els professionals dels serveis socials, i en especial en els centres que
conformen la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. 

Atès que mitjançant el Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret
llei  19/2020,  de 19 de maig,  i  del  Decret  llei  29/2020,  de 28 de juliol,  en  matèria
d’adopció  de  mesures  socials  i  sanitàries  per  pal·liar  els  efectes  de  la  pandèmia
generada per la COVID-19, es preveu un increment mensual per fer front als costos
addicionals generats als serveis socials de la xarxa d'atenció pública. Aquests costos
fan referència al reforç del personal d’atenció directa, compra d’equips de protecció
individual i intensificació de les mesures d’higiene relacionades amb la COVID-19. Pel
que fa al Centre de Dia per a Gent Gran les Bernardes de Salt, el mòdul és de 60,00 €
mensuals per plaça ocupada i té efectes des d’1 de juliol de 2020. 

Vist  que el pacte tercer de la pròrroga del conveni amb el departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a l’encàrrec de la gestió del
servei  referit  anteriorment  (exp.  2020/10001),  estableix  que  en  cas  que  durant  la
vigència del conveni es modifiquin les tarifes vigents, aquestes noves tarifes seran
aplicables des de la seva entrada en vigor sense que s’hagi de modificar el conveni, i
vist que el pacte tercer del conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a
SUMAR,  SL (exp. 2019/8212) estableix,  en aquest  mateix sentit,  que s’adapta a la
normativa vigent fixada pel Departament de Treballs,  Afers Socials i  Famílies de la
Generalitat de Catalunya.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 s’ha consignat el crèdit adequat i
suficient  per  poder  autoritzar  i  disposar  la  despesa,  atès  que  la  Generalitat  de
Catalunya  ha  fet  efectiu  l’ingrés  corresponent  als  costos  addicionals  generats
corresponents al període comprès entre els mesos de gener i abril de 2021, i en data
20 de juliol de 2021 s’ha aprovat l’expedient de generació de crèdit 2GC 1/2021.

Per  tot  l’exposat,  vist  l’informe del  centre  gestor  i  previ  dictamen favorable  de  la
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Comissió Informativa d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de
l’acord següent:

Primer.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  un import  3.705,76 euros,  a  SUMAR,
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), per fer front als
costos addicionals generats per la COVID-19 durant el període comprès entre l’1 de
gener  de  2021  i  el  30  d’abril  de  2021,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
110/2314/22706 (Gestió integral Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt)
del pressupost de l’exercici 2021.

Segon. Notificar  el  present  acord  a  SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció  Social  de
Catalunya, SL.”

El senyor President, comenta que passaríem al punt setzè, que és la Comissió d'Acció
Social: l'autorització de disposició de la despesa a favor de SUMAR. Amb relació als
sobrecostos  generats  per  la  COVID-19  en  la  gestió  del  Centre  de  dia  de  Les
Bernardes de Salt. Té la paraula la vicepresidenta senyora Puig.
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, pren la paraula i diu: Bon dia. Gràcies,
president.  En tot  cas,  portem aquesta aprovació  que prové d'aquesta  pròrroga del
conveni amb la Generalitat per la gestió integral del centre de dia per a la gent gran a
Les Bernardes de Salt, que vam fer al desembre per aquest any 21. Arrel de l'aplicació
de mesures, s'aprova, s'aprovaria o demanem l'aprovació d'aquest suplement de crèdit
d'uns 3.705,76 euros que correspon a reforç de personal d'atenció directa, compra
d'equips  de protecció  i  intensificació  de  la  neteja,  per  aquestes  mesures  que  han
d'ajudar a prevenir i reduir el risc d'infecció. Correspondria al període 1 de gener i 30
d'abril. Demanem, per tant, l'aprovació d'aquest punt.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Puig. Alguna consideració? No? Per
tant, entenem que s'aprova

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

17. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona
2020-2023 - Medi Ambient. 2021/D030101/6400

“La Diputació de Girona va aprovar el pla estratègic de subvencions per al període
2020-2023 per acord del Ple en sessió de data 17 de desembre de 2019.

Atès que des del Servei de Medi Ambient s’han detectat noves necessitats de donar
suport econòmic en forma de subvencions a organismes i entitats en matèries pròpies
d’aquest servei, es fa necessari modificar el Pla estratègic per incorporar-hi les línies
de subvencions que es proposa oferir des d’aquest Servei i que són les següents:

Línia  de subvenció:  nova línia  de suport  al  desenvolupament  de bones pràctiques
agràries  mitjançant  la  modalitat  de  contractes  agraris  per  potenciar  les  pràctiques
agràries que afavoreixin la biodiversitat i les seves funcions ecològiques, per afavorir la
provisió de serveis ecosistèmics.
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En la Línia de suport a l’educació ambiental, s’afegeixen els premis “Això pinta bé”
atorgats conjuntament amb el servei d’educació de la diputació per premiar les obres
fetes per alumnes que han participat en els programes pedagògics de la diputació de
Girona.

Dins  de  les  subvencions  extraordinàries  excloses  de  concurrència,  s’actualitza  la
previsió de subvenció a IRTA per al període 2020-2023, d’acord amb el conveni que
s’està tramitant.

Dins de les subvencions nominatives per donar suport a les organitzacions agràries de
major representativitat s’afegeix Federació Gironina de Confraries de Pescadors com a
possible receptora de subvencions nominatives.

En  la  línia  de  subvencions  nominatives  per  donar  suport  a  consorcis  de  gestió
ambiental de comarques gironines i a equipaments municipals de divulgació d’espais
naturals d’àmbit supramunicipal s’afegeix el consorci de recerca Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya, de forma que el títol queda “Suport a consorcis de
recerca o de gestió ambiental de comarques gironines i a equipaments municipals de
divulgació d’espais naturals d’àmbit supramunicipal”.

La línia de subvencions nominatives per Col·laborar amb les escoles de la Reserva de
la  Biosfera  del  Montseny  per  al  programa  educatiu  “El  Montseny  a  l’escola”  i
intercanvis amb Reserva de la Biosfera de Cevennes, agermanada amb el Montseny
incorpora  la  possibilitat  que  els  beneficiaris  de  les  subvencions  puguin  ser  els
ajuntaments en els casos en que les escoles no tinguin prou mitjans per gestionar
aquestes col·laboracions.

Finalment s’afegeixen tres subvencions nominatives: suport extraordinari al consorci
de  les  Vies  Verdes  per  a  despeses  d’inversió  i  manteniment  de  la  xarxa  de  vies
ciclables, suport a la Universitat de Girona per a la recerca aplicada de lluita biològica
per al control d’espècies exòtiques invasores i suport a l’associació Selvans durant el
període 2020-2022 per impulsar la custòdia de boscos madurs o amb tendència a la
maduresa per a l’establiment de reserves forestals.

Vist  l’informe favorable  del  Centre  Gestor  de  Medi  Ambient  de  data  28/06/202,  la
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina favorabelement i proposa 
al Ple que adopti el següent ACORD:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  la  modificació  de  l’apartat  de  Medi  Ambient  del  Pla
estratègic de subvencions, el qual queda tal com es transcriu literalment a continuació:

“ XIV. SERVEI DE MEDI AMBIENT

Objectius genèrics del Servei:

El servei de Medi ambient treballa en 6 eixos estratègics per al foment de
polítiques  de  sostenibilitat  en  l'àmbit  local,  cadascuna  amb  uns  objectius
generals:

1.Sostenibilitat  urbana,  lluita  contra  el  canvi  climàtic  i  foment  de
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l'economia verda:

Disminuir  la  demanda de  recursos  naturals  dels  municipis  de  comarques
gironines, amb especial atenció a l’energia i l'aigua i disminuir les emissions
de  gasos  d'efecte  hivernacle.  Promoure  l’ocupació  en  sectors  emergents
d'eficiència energètica, energies renovables, mobilitat sostenible i prevenció
de  residus  i  incentivar  l'economia  verda  com  a  motor  de  la  recuperació
econòmica  amb  capacitat  de  generar  ocupació  socialment  equitativa  i
ambientalment responsable.

2. Gestió forestal sostenible i Prevenció d'incendis forestals: 

Donar suport als ajuntaments i a les agrupacions de defensa forestal (ADF)
de  les  comarques  gironines.  per  a  actuacions  de  prevenció  d'incendis
forestals. Donar Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i
per a tractaments silvícoles de millora. Incentivar la gestió forestal conjunta i
l’aprofitament energètic de la biomassa forestal.

3.  Suport  a  l’activitat  agrària  com  a  actiu  de  desenvolupament  local
compatible amb la conservació del territori: 

Promoure una gestió integrada del territori com a matriu on es desenvolupen
els processos ecològics, entre els quals hi ha l’activitat de sectors estratègics
per  a  les  persones  (agricultura,  transport,  cicle  de  l’aigua,  cicle  dels
materials).  Donar  suport  a la  conservació de races i  varietats  autòctones.
Promoure  les  bones  pràctiques  agràries  i  la  minimització  de  l’ús
d’agroquímics.

4. Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat:

Aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats naturals de les
comarques gironines amb especial  atenció als  espais de la  Xarxa Natura
2000 (ZEC i ZEPA) i altres espais de la demarcació inclosos al PEIN. Donar
suport als ajuntaments en la restauració, conservació i millora del patrimoni
natural.  Donar suport a les ONL en projectes de custòdia del territori  amb
finalitat de conservar el patrimoni natural, naturalitzar l’agricultura i millorar la
connectivitat entre espais naturals. Potenciar les activitats dutes a terme des
dels sectors privats que ajudin a assolir  els objectius de conservació i  de
gestió del Parc Natural i  reserva de la Biosfera del Montseny, atès que la
diputació de Girona n’és cogestora.

5. Cartografia:

Donar suport a l’actualització de la cartografia d’interès municipal i disposar
d’eines  cartogràfiques  i  de  SIG  per  a  la  difusió  d’informació  ambiental  i
territorial i per a la gestió de projectes i seguiment de programes de treball.

6. Educació ambiental:

Aquest és un eix transversal que es planteja com a complementari dels eixos

143

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



anteriors per involucrar la població en l’assoliment d’objectius. Promoure el
coneixement i sensibilització de la població escolar respecte al medi natural
de  les  comarques  gironines.  Promoure  la  sensibilització  de  la  població
general  respecte  al  canvi  global  (canvi  climàtic,  pèrdua  de  biodiversitat,
espècies  invasores,  transformació  del  territori,  contaminació)  i  les  bones
pràctiques ambientals per disminuir-lo.

Aquests  eixos  es  desenvolupen  mitjançant  programes  de  subvencions  a
ajuntaments, consorcis i altres organismes públics, així com ens privats.

Cada programa de subvencions respon a un o més eixos estratègics,  en
funció  dels  objectius  específics  i  dels  destinataris  i  pot  ser  canalitzada
mitjançant  convocatòries  públiques,  ajuts  directes  o  convenis  de
col·laboració, segons sigui el cas.

FITXA PER CADA LÍNIA DE SUBVENCIÓ

Línia de subvenció: Del Pla a l’Acció

1. Àrees de competència afectades i  sectors als quals es dirigeix la
subvenció

Competència: 

Assistència als  municipis  en matèria  de protecció del  Medi  Ambient,
específicament  la  lluita  contra  el  canvi  climàtic.  Suport  al
desenvolupament  econòmic  i  social  local  en  l’àmbit  de  les  energies
renovables, l’eficiència energètica i l’acció climàtica.

Sectors: 

Ajuntaments de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes
per a l’energia i el clima.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Ajudar  els  ajuntaments  a assolir  els  objectius de reducció d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions contemplades en els Plans
d’Acció per  a  l’Energia Sostenible  (PAES)  o Plans d'acció  per  a  l'Energia
Sostenible i el Clima (PAESC). La convocatòria dóna suport a la recopilació i
difusió  d’informació de consums energètics i  emissions,  funcionaments  de
punts  d’informació  sobre  energia  sostenible  municipals,  inversions  en
eficiència  energètica  i  energies  renovables  en  edificis  i  instal·lacions
municipals,  mobilitat  sostenible,  comunitats  energètiques  intel·ligents,
reducció d’emissions en la gestió de residus municipals i reducció del consum
i de la necessitat de tractament d’aigua com a mesura d’adaptació al canvi
climàtic.

3. Termini necessari per la seva consecució
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Els plans d’acció d’energia sostenible i clima es plantegen objectius de
reducció del 40% de les emissions el 2030.

4. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 1.500.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.

6. Pla d’acció
Es  regulen  les  subvencions  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
convocatòries que poden ser plurianuals.

7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:

Elaboració dels Informes de Seguiment Energètic dels PAES:

o Nombre de PAES amb ISE redactat.

Funcionament de punts d’infoenergia municipals:

o Nombre de municipis amb punt d’infoenergia subvencionat.

o Població amb un punt d’infoenergia al seu municipi.

o Nombre de consultes rebudes.

o Comptabilitat energètica i open data: 

o Número de pòlisses analitzades en el conjunt de municipis gironins.

o Número  d’ajuntaments  gironins  amb  serveis  de  comptabilitat  i/o
programes de comptabilitat energètica subvencionats/Número total de
municipis adherits al Pacte d’alcaldes. 

o Nombre d’ajuntaments amb dades en sistema obert.

Instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics:

o Número de punts subvencionats de càrrega lenta, semi-ràpida i ràpida
municipals per a vehicles elèctrics.

o Número total  de punts de càrrega en funcionament amb informació
sobre estat d’ús accessible via web.

o Nombre  de  caps  de  comarca  amb,  al  menys,  un  punt  de  càrrega
ràpida/ nombre de caps de comarca de la demarcació de Girona.

Inversions en eficiència energètica i energies renovables en edificis i 
instal·lacions municipals: 
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o Potència instal·lada amb la subvenció i estima de la producció anual
d’energia renovable MWh.

o Reducció en l’emissió tones de CO2/any.

o Coeficient  estalvi  generat  per  la inversió (%);  estalvi  municipal  total
generat/subvenció atorgada.

o Consum d’energia elèctrica procedent de fonts d’energia renovables
(% sobre el consum elèctric total municipal).

Inversions en tractament integral de l’enllumenat públic exterior: 

o Inversió  mobilitzada  en  millora  de  l’eficiència  energètica  de
l’enllumenat públic.

o Estalvi energètic anual estimat MWh.

o Reducció en l’emissió tones de CO2/any.

o Coeficient  estalvi  generat  per  la  inversió  (%);  estalvi  total  generat  /
subvenció atorgada.

Comunitats energètiques intel·ligents:

o Nombre de comunitats energètiques intel·ligents subvencionades.

o Nombre d’usuaris beneficiats.

o Potència instal·lada de renovables.

o Inversió induïda.

o Reducció d’emissions en la gestió de residus

o Nombre de municipis amb recollida porta a porta subvencionats.

o Població beneficiada.

o Percentatge  de  recollida  selectiva  resultant/  percentatge  abans  del
PAP.

Línia  de  subvenció:  Instal·lació  de  calderes  amb  biomassa  i/o
bioenergia en edificis públics i xarxes de calor municipals

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la
subvenció

Competència: 

Assistència als  municipis  en matèria  de protecció del  Medi  Ambient,
específicament  la  lluita  contra  el  canvi  climàtic.  Suport  al
desenvolupament  econòmic  i  social  local  en  l’àmbit  de  les  energies
renovables i la gestió forestal.
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Sectors: 

Ajuntaments de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes
per a l’energia i el clima.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Ajudar  els  ajuntaments  a assolir  els  objectius de reducció d’emissions de
gasos  d’efecte  hivernacle  mitjançant  actuacions  inversions  per  a  la
instal·lació  de  calderes,  microxarxes  o  xarxes  de  calor  alimentades  amb
biomassa forestal  o amb biogàs contemplades en els Plans d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES) o Plans d'acció per a l'Energia Sostenible i el
Clima (PAESC) aprovats.

3. Termini necessari per la seva consecució
Els plans d’acció d’energia sostenible i clima es plantegen objectius de
reducció del 40% de les emissions el 2030.

4. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 500.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.

6. Pla d’acció
Es  regulen  les  subvencions  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
convocatòries que poden ser plurianuals.

7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:

o Producció anual d’energia renovable.

o Reducció en l’emissió tones de CO2/any.

o Tones  d’estella  consumides  i  percentatge  d’estella  de  procedència
local.

o Superfície forestal gestionada per a l’obtenció d’estella.

Línia de subvenció: Subvencions en matèria forestal

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la
subvenció

Competència: 

Assistència als municipis en matèria de prevenció d’incendis i per a la
gestió  forestal  de  finques  de  titularitat  municipal.  Suport  al
desenvolupament econòmic i social local en l’àmbit forestal.
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Sectors: 

Ajuntaments  de  la  província  de  Girona,  Agrupacions  de  Defensa
Forestal gironines i les seves associacions i associacions de propietaris
forestals que apliquin fórmules de gestió forestal conjunta amb objectiu
de prevenció d’incendis.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Suport als ajuntaments per al compliment de la llei 5/2003 de mesures de
prevenció d’incendis en urbanitzacions i nuclis urbans, la qual defineix una
sèrie d’obligacions als propietaris d’edificis i  instal·lacions que es troben a
menys de 500 de terrenys forestals i defineix les obligacions i competències
dels ajuntaments en cas que els propietaris no actuïn. Bona part del suport
als  ajuntaments  es  presta  en la  modalitat  de  pla  de  serveis  d’assistència
tècnica; tanmateix, s’ofereix, a més, suport econòmic als municipis de menys
de 1.000 habitants per als treballs de manteniment de franges perimetrals en
nuclis i urbanitzacions i per als treballs d’obertura de franges en zones verdes
de tipologia forestal i en parcel·les interiors de titularitat municipal.

Contribuir a la viabilitat econòmica de la gestió forestal sostenible de boscos
de  titularitat  municipal.  Constitució  i  ampliació  d’una  xarxa  de  rodals  de
boscos a evolució lliure que abasti fins el 5% de la superfície forestal de les
comarques gironines. Suport als ajuntaments en actuacions de custòdia de
boscos  de  titularitat  privada  amb  objectius  de  conservació.  Suport  a  la
realització  d’altres actuacions de millora forestal  previstes en el  programa
anual de millores. Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics
conreus o pastures.  Millora i manteniment d’infraestructures per al foment de
la ramaderia extensiva.

Donar  suport  al  funcionament  de  les  ADF  i  a  llurs  treballs  de  prevenció
d'incendis  forestals  planificades  en  els  plans  de  prevenció  d'incendis.
Contribuir a la viabilitat dels treballs de prevenció d'incendis que no generen
ingressos  per  fomentar  l'execució  dels  plans  de  prevenció  d'incendis  i  el
compliment de la normativa en aquesta matèria.

Incentivar la gestió forestal mitjançant fórmules de gestió conjunta, ja sigui a
través de plans municipals, plans de gestió conjunta o posant a la pràctica
plans estratègics de producció i comercialització d’estella forestal. Es promou
la gestió forestal conjunta per assolir una economia d’escala que faci viables
econòmicament els treballs de prevenció d’incendis i estableixi i garanteixi els
circuits de comercialització local que vinculin la gestió forestal i la demanda
local d’estella forestal per a l’aprofitament energètic en calderes de biomassa.
Es subvenciona la despesa de suport tècnic forestal a les associacions.

3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.

4. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 560.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible
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5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies 

6. Pla d’acció
Es  regulen  les  subvencions  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
convocatòries anuals

7. Procediment de concessió
Concurrència  competitiva  per  als  ajuntaments  i  concurrència  no
competitiva per a les ADF

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:

Suport a ajuntaments:

o Número  i  superfície  de  reserves  forestals  a  evolució  lliure
incrementada anual.

o Ha d’espais recuperats per a pastura.

o Número d’infraestructures ramaderes implementades o reparades.

o Número i superfície d'actuacions de millora incloses en un programa
anual de millores / en un Instrument d'ordenació forestal.

o Import de la inversió feta en els programes anuals de millores.

o Nombre  d’ajuntaments  amb  les  franges  perimetrals  fetes  total  o
parcialment.

Suport a ADF:

o Km de camins arranjats.

o Km de marges segats.

o Nº  de  Plans  de  Prevenció  d'Incendis  d'àmbit   ADF
redactats/actualitzats.

o Despesa induïda en treballs de prevenció d’incendis.

Suport a associacions de propietaris forestals:

o Nombre d’associacions beneficiàries.

o Superfície forestal beneficiària.

o Ha  de  bosc  en  què  s’han  fet  treballs  amb  assessorament  tècnic
subvencionat.

Línia  de  subvenció:  Suport  als  ajuntaments  i  als  consorcis  gestors
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d’espais naturals per a actuacions de conservació del patrimoni natural

1. Àrees de competència afectades i  sectors als quals es dirigeix la
subvenció

Competència: 

Assistència  als  ajuntaments  en  matèria  de  medi  ambient  i  suport  al
desenvolupament econòmic i social local vinculat al medi natural.

Establiment, des de les entitats locals, de mesures de conservació del
patrimoni natural i la biodiversitat.

Sectors: 

Ajuntaments i  consorcis gestors d’espais naturals de la província de
Girona.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Donar suport  a projectes de restauració i  millora dels espais naturals que
siguin  executats  per  col·lectius  amb  risc  d'exclusió  social,  amb  especial
èmfasi  a  la  recuperació  i  millora  d’hàbitats  i  espècies  d’interès  i/o
amenaçades, a la restauració dels processos ecològics, al control i eradicació
d’espècies exòtiques invasores i  treballs forestals que fomentin la millora de
la biodiversitat i la prevenció d'incendis.

Desenvolupar actuacions per a la conservació, restauració i millora patrimoni
natural i la biodiversitat de les comarques gironines.

Actuar  estructuralment  sobre  els  sistemes  naturals,  de  tal  manera  que
s’incideixi  positivament  en  els  aspectes  de la  conservació,  l’ús  públic  i  la
revitalització socioeconòmica.

Afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social.

3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.

4. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 400.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.

6. Pla d’acció
Les  subvencions  es  regularan  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
convocatòries anuals o plurianuals.

7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:
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o Municipis, Número i  superfície d’espais de la Xarxa natura 2000 i/o
PEIN objecte d’actuació.

o Hàbitats  i  espècies  d’Interès  comunitari,  singulars  o  amenaçades
objecte d’actuació.

o Nombre  d’empreses  i  treballadors  amb  risc  d’exclusió  social
contractats.

o Superfície millorada (ha).

Línia  de  subvenció:  Suport  a  les  Organitzacions  no lucratives  per  a
actuacions  de  conservació  del  patrimoni  natural  i  de  custòdia  del
territori

1. Àrees de competència afectades i  sectors als quals es dirigeix la
subvenció

Competència: 

Suport  al  desenvolupament  econòmic  i  social  local  vinculat  al  medi
natural.

Establiment, des de les entitats locals, de mesures de conservació del
patrimoni natural i la biodiversitat.

Sectors: 

Organitzacions sense ànim de lucre.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Donar suport  a projectes de restauració i  millora dels espais naturals que
siguin  executats  per  organitzacions  no  lucratives  seguint  la  fórmula  de
custòdia del territori, amb especial èmfasi a la recuperació i millora d’hàbitats
i  espècies  d’interès  i/o  amenaçades,  a  la  restauració  dels  processos
ecològics, al  control  i  eradicació d’espècies exòtiques invasores i   treballs
forestals que fomentin la millora de la biodiversitat i la prevenció d'incendis.

Desenvolupar actuacions per a la conservació, restauració i millora patrimoni
natural i la biodiversitat de les comarques gironines.

Actuar  estructuralment  sobre  els  sistemes  naturals,  de  tal  manera  que
s’incideixi  positivament  en  els  aspectes  de la  conservació,  l’ús  públic  i  la
revitalització socioeconòmica.

3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.

4. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 80.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5. Fonts de finançament
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Fonts de finançament pròpies.

6. Pla d’acció
Les  subvencions  es  regularan  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
convocatòries anuals o plurianuals.

7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:

o Nombre de ONL, Número i superfície d’espais de la Xarxa natura 2000
i/o PEIN objecte d’actuació.

o Hàbitats  i  espècies  d’Interès  comunitari,  singulars  o  amenaçades
objecte d’actuació.

Superfície millorada (ha).

Línia de subvenció:  Suport  al  desenvolupament  de bones pràctiques
agràries mitjançant la modalitat de contractes agraris

9. Àrees de competència afectades i  sectors als quals  es dirigeix  la
subvenció

Competència: 

Suport  al  desenvolupament  econòmic  i  social  local  vinculat  al  medi
natural.

Establiment, des de les entitats locals, de mesures de conservació del
patrimoni natural i la biodiversitat.

Sectors: 

Explotacions agrícoles i ramaderes.

10. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Establiment  dels contractes agraris com a instruments per donar suport  a
pràctiques  agràries  que  afavoreixin  la  biodiversitat  i  les  seves  funcions
ecològiques, per afavorir la provisió de serveis ecosistèmics.

11. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.

12. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 250.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

13. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.

14. Pla d’acció
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Les  subvencions  es  regularan  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
convocatòries anuals o plurianuals.

15. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.

16. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:

o Nombre  d’explotacions  i  nombre  de  finques  agràries  objecte
d’actuació.

o Superfície millorada (ha).

Línia de subvenció: Suport a projectes dins del Parc del Montseny

1. Àrees de competència afectades i  sectors als quals es dirigeix la
subvenció

Competència: 

Assistència  als  ajuntaments  en  matèria  de  medi  ambient  i  suport  al
desenvolupament econòmic i social.

Competència  de  la  Diputació  per  a  la  gestió  del  Parc  del  Montseny,
d’acord  amb  el  que  estableix  el  Pla  especial  de  protecció  del  Parc
Natural del Montseny.

Sectors: 

Ajuntaments,  consell  comarcal  i  entitats  privades  del  Parc  Natural  i
Reserva de la Biosfera del Montseny.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics, des de
l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i
d’acord amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del
Montseny a la Xarxa Natura 2000.

Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model
territorial  proposat  pel  Pla  Especial  de  Protecció  del  Medi  Natural  i  el
Paisatge  del  Parc  del  Montseny,  entenent  l’activitat  humana  com  un
instrument de protecció activa dels valors del Parc del Montseny.

Conservar  i  divulgar  el  patrimoni  arquitectònic,  arqueològic,  històric  i
etnogràfic. 

Evitar  l’abandonament  de masos i  la  pèrdua de població  resident  al  parc
natural del Montseny.

Ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i
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fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a
l’educació ambiental.

Potenciar  instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal  per  incentivar  el
consum de  biomassa  local  procedent  de  la  gestió  forestal  sostenible,  en
l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

Potenciar l’eficiència energètica en edificis de la Reserva de la Biosfera del
Montseny.

3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.

4. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 200.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.

6. Pla d’acció
Les  subvencions  es  regularan  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
convocatòries anuals o plurianuals.

7. Procediment de concessió
Concurrència  competitiva  i,  per  als  ajuntaments,  concurrència  no
competitiva.

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:

o Número d’explotacions forestals subvencionades.

o Número d’explotacions agrícoles-ramaderes subvencionades.

o Número d’empreses de serveis subvencionades.

o Número d’actuacions de millora d’habitatges i restauració del patrimoni
arquitectònic.

o Número  i  superfície  de  reserves  forestals  creades  o  ampliades,  a
evolució lliure subvencionades.

o Número d’instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal.

o Número d’habitatges que incorporen mesures d’eficiència energètica i
energies renovables.

o Km de xarxa viària del Parc arranjats amb subvenció.

o Inversió induïda amb les subvencions.

o Nombre d’habitants dins del Parc Natural del Montseny.
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Línia de subvenció: Suport a l’educació ambiental, campanyes Del Mar
als Cims i Tallers Ambientals i premis “Això pinta bé”

1. Àrees de competència afectades i  sectors als quals es dirigeix la
subvenció

Competència: 

Suport  al  desenvolupament  econòmic  i  social  i  sensibilització  de  la
població en matèria ambiental.

Sectors: 

Entitats  públiques  i  privades  que  ofereixen  serveis  d’educació
ambiental a les escoles i als ajuntaments de comarques gironines. Els
beneficiaris  finals  són els  alumnes i  persones  que  participen en les
activitats educatives.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Promoure  l'educació  ambiental  com  a  eina  de  gestió  de  competències
municipals  en  medi  ambient,  potencia  la  qualitat  de  l’oferta  d'activitats
d'educació ambiental i facilita l’accés a les activitats per part de la població,
amb especial  èmfasi als alumnes escolars,  però també a la ciutadania en
general.

Donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics gironins entre
la  població  escolar  i  promoure  la  sensibilització  dels  alumnes respecte  al
patrimoni  natural  i  la  biodiversitat  dels  espais  naturals,  els  seus  valors
naturals i la necessitat de conservar-los.

Donar suport a la formació i la conscienciació de la població dels municipis
gironins en els camps específics de l'eficiència energètica, la minimització de
residus,  les  espècies  exòtiques  invasores,  la  pèrdua  de  biodiversitat  i  la
mitigació del canvi climàtic i l’adaptació als seus efectes.

3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.

4. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 115.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.

6. Pla d’acció
Les  subvencions  es  regularan  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
convocatòries  plurianuals.

7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:
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o Número d’activitats educatives ofertes.

o Número d’activitats subvencionades per cada àmbit.

o Número d’alumnes o persones i escoles o ajuntaments participants en
els programes.

o Grau de satisfacció dels usuaris segons els qüestionaris rebuts.

o Número de programes en què hi ha vinculació entre l’escola i el seu
entorn natural.

o Número de dibuixos i escrits presentats al concurs per als premis “Això
pinta bé”.

Línia  de  subvenció:  Suport  als  ajuntaments  per  a  l’obtenció  de
cartografia digital de temàtica ambiental

1. Àrees de competència afectades i  sectors als quals es dirigeix la
subvenció

Competència: 

Assistència als  municipis  en matèria  de protecció del  Medi  Ambient,
específicament  la  lluita  contra  el  canvi  climàtic  i  la  contaminació
atmosfèrica.  Suport  al  desenvolupament  econòmic  i  social  local  en
l’àmbit del Medi Ambient.

Sectors: 

Ajuntaments de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes
per a l’energia i el clima.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Ajudar els ajuntaments obtenir cartografia en format de sistema d’informació
geogràfica  sobre  espais  verds,  contaminació  lumínica,  insolació  o  altres
d’interès per a la gestió de les competències municipals en Medi Ambient.
Aquesta és una línia que es preveu iniciar a partir del 2021, en funció de la
disponibilitat pressupostària.

3. Termini necessari per la seva consecució
Indefinit, ja que anirà en funció de les necessitats dels ajuntaments.

4. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 200.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.

6. Pla d’acció
Es  regulen  les  subvencions  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
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convocatòries anuals.

7. Procediment de concessió
Concurrència competitiva.

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:

o Nombre d’ajuntaments gironins amb cartografia temàtica ambiental en
SIG subvencionada.

Línia de subvenció: Suport a fires agràries

1. Àrees de competència afectades i  sectors als quals es dirigeix la
subvenció

Competència: 

Suport al desenvolupament econòmic i social local vinculat a l’activitat
agrària.

Sectors: 

Ajuntaments i entitats de la província de Girona organitzadores de fires
agràries.

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació
Donar  suport  a  les  principals  fires  agràries  tradicionals,  per  augmentar  la
seva  repercussió  entre  el  públic,  facilitar  la  comercialització  de  productes
agrícoles  i  ramaders  locals  amb  especial  atenció  a  varietats  i  races
autòctones, contribuir a la capacitat tècnica de les explotacions agràries de
comarques gironines i aplicar criteris de gestió ambiental a les explotacions i
a les pròpies fires.

3. Termini necessari per a la seva consecució
Termini indefinit.

4. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 70.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5. Fonts de finançament
Fonts de finançament pròpies.

6. Pla d’acció
El  2020  i  2021  es  canalitzen  les  subvencions  mitjançant  ajuts
nominatius  i,  a  partir  del  2022  es  regularan  mitjançant  unes  bases
reguladores i convocatòries anuals.

7. Procediment de concessió
Els anys 2020 i 2021 es canalitzen mitjançant subvencions nominatives
al  pressupost.  A  partir  del  2022  es  concediran  per  concurrència
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competitiva.

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors)
Indicadors:

o Número de visitants/fira.

o Número d’expositors/fira.

o Races i varietats autòctones presents a les fires.

o Implantació de criteris ambientals en les fires.

SUBVENCIONS DIRECTES 

Subvencions extraordinàries excloses de concurrència

1. Memòria explicativa
El nombre de subvencions excloses de concurrència es restringeix a
casos  extraordinaris  en  què  es  financen  projectes  plurianuals.  En
l’actualitat hi ha 4 projectes plurianuals que compten amb el suport de
la diputació de Girona:
Projecte BICITRANSCAT transfronterer de construcció d’una xarxa de
circuits  ciclables  que  comuniquin  l’Espai  Català  Transfronterer,
cofinançat  per  INTERREG  i  executat  en  la  banda  de  comarques
gironines  pel  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  l’ajuntament  de
Figueres i el Consorci de les Vies verdes. El projecte té durada fins el
2020.
Projecte Espai Cràter d’Olot,  projecte cofinançat per FEDER. Es va iniciar
l’expedient des del servei de Medi Ambient i el 2020 ha passat a ser gestionat
des de Presidència. Durada fins el 2021.
Projecte LIFE BIORGEST liderat pel Consorci Forestal de Catalunya en què
hi  participen  el  Consorci  Centre  de  Ciència  i  Tecnologia  Forestal  de
Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal, el Centre de Recerca Ecològica
i  Aplicacions  Forestals  i  el  Centre  National  de  la  Proprieté  Forestière  de
França.  El  projecte  té  l’objectiu  d’incorporar  criteris  de  conservació  en  la
gestió  forestal  a  partir  de  models  innovadores  de  gestió  que  millorin  la
biodiversitat dels boscos. Durada fins el 2023.
Conveni  amb  l’ajuntament  de  Viladrau  per  al  manteniment  d’una  àrea
d’acollida de visitants al Coll de Borderiol dins del Parc Natural del Montseny:
aquesta col·laboració es fa en el marc de competències de la Diputació per a
la gestió del Parc del Montseny, d’acord amb el que estableix el Pla especial
de protecció del Parc Natural del Montseny.
Per altra banda, es col·labora amb el Servei Meteorològic de Catalunya per a
la campanya de la pedra mitjançant ajuts directes o convenis plurianuals. La
campanya de la pedra posa una aplicació web a disposició de la ciutadania
per donar dades de les calamarsades i la seva afectació a la fruita dolça.
En  darrer  lloc,  es  dóna  suport  a  l’Institut  de  Recerca  i  Tecnologia
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Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya (IRTA), al qual es va cedir la
gestió  de  la  granja  experimental  de  la  finca  Camps  i  Armet  de  Monells
mitjançant conveni signat el 2014 amb una vigència de 30 anys, que preveu
el pagament per part de la diputació d’una subvenció de 180.000 euros per a
les anualitats  2016, 2017, 2018, 2019 i  2020 per a despeses corrents de
funcionament de la granja experimental i 50.000 euros cadascun d’aquests
anys per a despeses d’inversió en la finca cedida. El 2021 està previst signar
un conveni quadriennal, per al període 2021-2024, prorrogable per 4 anys
més, amb una subvenció de 278.000,00 euros anuals per donar suport a les
accions de IRTA a comarques gironines des dels centres de Camps i Armet i
de Mas Badia per a la promoció de bones pràctiques ambientals per part del
sector agrari i la innovació i transferència, especialment cap als sectors de la
fruita, els cereals, la vinya, l’olivera, la carn i la llet.

Indicadors:
o Bona execució dels projectes subvencionats.

2. Costos previsibles per a la seva realització
Bicitranscat: 504.567,31 €
Espai Cràter: 920.000,00 €
Projecte LIFE BIORGEST: 48.000 €
Punt  d’acollida  de  visitants  del  parc  del  Montseny  a  Coll  de
Borderiol: 3.000 euros/any
Campanya de la Pedra: 15.000 €/any
IRTA:  Explotació  ramadera  experimental  i  Mas  badia:  278.000,00
€/any

3. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Suport a l’organització de jornades i  seminaris de caire internacional
sobre gestió de l’aigua i de residus

Aquesta  línia  es  desenvolupa  mitjançant  subvencions  nominatives,
destinades  a  becar  tècnics  i  electes  municipals  per  a  que  hi  puguin
assistir de forma subvencionada.
Es  preveu  subvencionar  el  fòrum  internacional  de  Residus
“Wasteinprogress” organitzat per la Fundació fira de Girona i el Congrés
de l’Aigua de Catalunya organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de
l’Aigua.

Indicadors:
o Nombre de tècnics i electes d’ens locals gironins que han assistit als

esdeveniments.

2. Costos previsibles per a la seva realització
Fòrum internacional de Residus “Wasteinprogress”: 18.150 €/any
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Congrés de l’Aigua de Catalunya,  fira  bianual  amb una subvenció de
3.000 euros per edició.

3. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Suport a les ADF per a l'establiment d'un operatiu de vigilància per a la
prevenció  d'incendis  forestals  en  espais  naturals  protegits  durant
l'època d'alt risc d'incendi

Línia  en  què  no  es  considera  pertinent  el  procediment  de  concurrència
competitiva donat  que es  tracta  d'una acció  vinculada als  espais naturals
protegits de major risc d'incendi de la província (Ardenya, Gavarres, Montgrí,
Cap  de  Creus,  Albera  i  Montseny)  i  a  4  entitats  (ADF  o  federacions  o
associacions d'ADF) que, pel seu caràcter territorial  i  les funcions que els
atorga la llei 6/1988, forestal de Catalunya, són les adequades per plantejar
aquest operatiu. Per tant, es canalitza aquesta línia mitjançant subvencions
nominatives. Les subvencions seran a nom de La Federació d'ADFs de les
Gavarres,  que  agrupa  les  ADFs  de  l'Ardenya,  Gavarres  i  el  Montgrí,
l'Associació d'ADFs de l'Alt Empordà, que agrupa les ADFs del Cap de Creus
i l'Albera i les ADFs de Riells del Montseny i Guilleries-Montseny.

L’objectiu és disposar d'un mecanisme de detecció de situacions de risc amb
capacitat  per  a  una  primera  intervenció  en  focs  incipients  o  per  apagar
fogueres o barbacoes no autoritzades. La presència d'agents de prevenció
d'incendis al  territori  pretén actuar també com a element de dissuasió de
conductes que generin risc d'incendi forestal.

Indicadors. 

o Hores de presència de personal ADF sobre el terreny per temporada.

o Incidències informades per cada ADF.

o Número d’intervencions de camp realitzades.

2. Costos previsibles per a la seva realització
150.000 €/any.

3. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Suport a les organitzacions agràries de major representativitat 
Té  l’objectiu  de  fomentar  del  consum  de  Quilòmetre  zero  i  la  venda  de
proximitat  de  productes  agroalimentaris,  directa  dels  pagesos  als
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consumidors i facilitar els canals de comunicació directa i el coneixement, per
part  dels  ciutadans,  dels  productes  oferts  a  comarques  gironines,  donar
suport  a  la  producció  vinculada  al  territori:  races  i  varietats  autòctones  i
productes que estimulin la gestió forestal,  com el suro, les castanyes o la
biomassa  forestal  en  forma  d'estella  i  incentivar  les  pràctiques  agràries
respectuoses  amb  el  medi  i  les  persones,  amb  especial  esment  de
l'agricultura i ramaderia ecològiques. Per altra banda, es preveu donar suport
a la creació i seguiment de zones reservades de pesca marítima per part dels
pescadors professionals amb objecte de millorar l’estat  de conservació de
determinades poblacions d’espècies d’interès pesquer.
Es  preveu  concedir  subvencions  nominatives  a  Unió  de  Pagesos,  Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya, Federació d’Entitats Catalanes d’Oví i
Cabrum,  Consorci  Forestal  de  Catalunya,  Associació  d’entitats  locals
propietàries  de  terrenys  forestals  de  Catalunya  (ELFOCAT),  Federació
Gironina de Confraries de Pescadors.
Indicadors:

g) Relació  de productes agroalimentaris  producte de bones pràctiques
promoguts anualment.

2. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 60.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
3. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Suport a fires agràries
Línia de subvencions nominatives, que es preveu passar a convocatòria
en  concurrència  pública  de  forma  coordinada  amb  el  Servei  de
Promoció Econòmica de la Diputació. Es preveu fer una anàlisi de les
fires  durant  el  període  2019-2021  per  poder  elaborar  unes  bases
reguladores que permetran aprovar una convocatòria pública el 2022.
De forma transitòria fins a la convocatòria pública es preveu concedir
subvencions nominatives a ajuntaments o associacions organitzadores
de les fires següents: Fira de Sant Lluc d'Olot, Fira de Sant Martirià de
Banyoles, Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, Fira del Cavall
del  Ripollès  de  Llanars,  Concurs  nacional  de  cavall  pirinenc  de
Puigcerdà,  Fira del  Cavall  de Puigcerdà,  Fira agrícola i  Ramadera de
Campllong, Fira Mediambiental de Riells i Viabrea, Fira del Tap de Cassà
de la Selva i Fira del Porc de Riudellots de la Selva.
L’objectiu  és  donar  suport  a  les principals  fires agràries  tradicionals,  per
augmentar la seva repercussió entre el públic, facilitar la comercialització de
productes agrícoles i ramaders locals amb especial atenció a varietats i races
autòctones, contribuir a la capacitat tècnica de les explotacions agràries de
comarques gironines i aplicar criteris de gestió ambiental a les explotacions i
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a les pròpies fires.
Indicadors:

o Número de visitants/fira.

o Número d’expositors/fira.

o Races i varietats autòctones presents a les fires.

o Implantació de criteris ambientals en les fires.

2. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 70.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
3. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Suport  a  consorcis  de  recerca  o  de  gestió  ambiental  de  comarques
gironines i  a equipaments municipals de divulgació d’espais naturals
d’àmbit supramunicipal 
Col·laboració amb consorcis de gestió ambiental dels quals la diputació no en
forma  part  com  a  associada  (Consorci  Centre  de  Ciència  i  Tecnologia
Forestal  de  Catalunya,  Consorci  del  Ter  i  Consorci  SIGMA)  i  amb  els
ajuntaments de Sant Hilari Sacalm i  de Torroella de Montgrí per a la gestió
d'equipaments  vinculats  a  espais  naturals  protegits,  que  tenen  un  àmbit
d’acció supramunicipal. Donat el limitat nombre de beneficiaris, aquesta línia
es canalitza mitjançant subvencions nominatives.

L’objectiu és contribuir a la viabilitat econòmica dels projectes empresos per
consorcis  i  ajuntaments  amb  la  finalitat  de  protegir,  restaurar,  millorar  i
divulgar el patrimoni natural dels espais d'interès natural de les comarques
gironines; aconseguir un desenvolupament local que millori les condicions de
vida de la població vinculada al territori,  basat en l'aprofitament sostenible
dels  seus  recursos  i  un  turisme  sostenible;  ordenar  els  usos  de  lleure  i
fomentar l'educació ambiental i la recerca científica.

Indicadors:

o Número  de  projectes  i  actuacions  segons  àmbit  d’actuació  i  espai
natural o àmbit geogràfic. 

o Superfície millorada (ha).

o Nombre  d’usuaris  dels  equipaments  amb  subvenció  i  grau  de
satisfacció.

o Edició de l’informe de sostenibilitat de la Garrotxa (SIGMA).

2. Costos previsibles per a la seva realització
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Fins a 125.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
3. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Col·laboració amb els ajuntaments en la gestió del Parc del Montseny.

Col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a la gestió del
Parc, especialment  per a l'execució del pla d'informació i la gestió de les
dotacions del Parc de titularitat municipal i la prevenció d’incendis forestals.

Aquesta  línia,  es  canalitza  a  través  de  subvencions  nominatives  o
extraordinàries  excloses  de  concurrència  competitiva,  que  es  podrà
formalitzar  mitjançant  convenis  de  col·laboració  específics  o  mitjançant
resolucions de concessió directa.

Objectius:  Donar  suport  als  ajuntaments  pel  desenvolupament  dels  plans
d'informació per ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per
part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi.

Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc
Natural del Montseny. Informar i sensibilitzar els visitants del Parc sobre els
valors  naturals,  etnològics  i  culturals  del  Montseny  i  prevenir  incendis
forestals.

Donar suport als equipaments municipals de l’Espai Montseny i La Gabella
per a que funcionin com a centres d’informació del Parc i facin les activitats
del programa “El Montseny a l’escola” amb les escoles de llurs municipis.

Donar suport als ajuntaments per al funcionament dels punts d’informació de
Riells de Montseny, Coll Castellar i Coll de Borderiol.

La  línia  de  suport  es  canalitza  mitjançant  subvencions  nominatives  als
ajuntaments  d’Arbúcies,  Breda,  Riells  i  Viabrea,  Viladrau  i  Sant  Feliu  de
Buixalleu.

Indicadors:

f) Visites i consultes ateses als Centres i punts d’informació del Parc.

g) Escoles i grups participants en el Programa “El  Montseny a l’escola”.

h) Grau de satisfacció de les escoles respecte al programa “El Montseny
a l’escola”.

2. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 70.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
3. Fonts de finançament
Fons propis.
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Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Col·laboració  amb  les  escoles  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  del
Montseny  per  al  programa  educatiu  “El  Montseny  a  l’escola”  i
intercanvis amb Reserva de la Biosfera de Cevennes, agermanada amb
el Montseny.

Aquesta línia es materialitza mitjançant subvencions nominatives a les
escoles  públiques  o  els  ajuntaments  dels  municipis  gironins  de  la
Reserva de la Biosfera del Montseny, amb l’objectiu d’implicar la població
local  en  la  conservació  i  divulgar  el  patrimoni  natural,  arquitectònic,
arqueològic, històric i etnogràfic. Sensibilitzar i promoure activitats d’educació
ambiental  en  l’àmbit  formal  vinculades  als  valors  del  Parc.   Es  preveuen
subvencions nominatives als centres següents:

Escola  Montseny  de  Breda,  escola  Alzines  Balladores  de  St.  Feliu  de
Buixalleu, Escola el Bruc de Riells i Viabrea i IES Montsoriu d’Arbúcies.

Indicadors:

o Escoles i grups participants en el Programa “El  Montseny a l’escola”.

o Grau de satisfacció de les escoles respecte al programa “El Montseny
a l’escola”.

2. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 15.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
3. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Suport al desenvolupament social i  econòmic sostenible dels sectors
serveis i forestal a la Reserva de la Biosfera del Montseny.

Aquesta  línia  es  materialitza  mitjançant  subvencions  nominatives  a
dues  associacions  representatives  del  sector  turístic  i  del  sector
forestal del Montseny respectivament.

L’objectiu  és  impulsar  les  bones  pràctiques  ambientals  en  aquests  dos
sectors, que són claus per a la gestió del Parc Natural del Montseny.

Es preveuen subvencions nominatives a les entitats següents:

Associació  d’empresaris  turístics  del  Montseny  (AETM)  i  Associació  de
propietaris forestals del Montseny (APFM).

D’una  banda,  l’AETM  treballa  sota  els  principis  de  la  Carta  Europea  de
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Turisme Sostenible  i  fa  la  coordinació  de  la  participació  del  sector  en  el
Fòrum permanent de la Carta al Montseny.

De l’altra, l’APFM treballa amb els gestors del Parc Natural per incentivar la
gestió forestal sostenible, la prevenció d’incendis i la incorporació de criteris
de millora de la biodiversitat en l’execució de treballs forestals.

Indicadors:

o Accions fetes en el marc de la col·laboració amb AETM i APFM.

2. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 10.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
3. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Suport a l’elaboració i actualització de cartografia d’interès municipal.

Es  preveu  donar  suport  a  l’Institut  Cartogràfic  i  Geològic  de  Catalunya
mitjançant  subvencions  nominatives  per  a  que  actualitzi  la  cartografia
d’interès  municipal  dels  municipis  gironins  i  per  divulgar  el  patrimoni
cartogràfic històric.

Indicadors:

o Nombre de municipis amb la cartografia actualitzada.

o Nombre de municipis amb cartografia  temàtica ambiental
en format SIG.

2. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 100.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
3. Fonts de finançament
Fons propis.

 

Subvencions Nominatives

4. Memòria explicativa
Suport al Consorci de les Vies Verdes

Es preveu donar suport extraordinari al Consorci de les Vies Verdes per a
despeses  d’inversió  i  de  manteniment  de  la  xarxa  de  vies  ciclables
promoguda  i  gestionada  per  aquest  consorci,  del  qual  en  forma  part  la
diputació  de  Girona  i  per  cofinançar  projectes  subvencionats  per  altres
organismes.
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Indicadors:

o Quilòmetres  de  vies  verdes  operatives  a  comarques
gironines.

o Nombre d’usuaris de les vies verdes.

5. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 1.400.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
6. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

1. Memòria explicativa
Suport  a  la  Universitat  de  Girona  per  a  la  recerca  aplicada  de
tecnologies  de  lluita  biològica  per  al  control  d’espècies  exòtiques
invasores.

Es preveu donar suport a la Universitat de Girona mitjançant subvencions
nominatives per a que apliqui en projectes pilot a camp noves tècniques de
control biològic d’espècies vegetals exòtiques invasores.

Indicadors:

o Resultats dels treballs realitzats.

2. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 30.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
3. Fonts de finançament
Fons propis.

Subvencions Nominatives

4. Memòria explicativa
Suport  a  l’associació  Sèlvans  per  impulsar  la  custòdia  de  boscos
madurs o amb tendència a la maduresa per a l’establiment de reserves
forestals.

Es  preveu  donar  suport  a  l’associació  Sèlvans  mitjançant  subvencions
nominatives per un període de fins a 3 anys (2020-2022) per a que analitzi
els  boscos  del  sistema  transversal  (Guilleries)  i  identifiqui  els  rodals
susceptibles de ser objecte de custòdia per deixar-los a evolució natural  i
potenciar  la  biodiversitat  associada  als  boscos  madurs  i  explorar  el  seu
potencial com a boscos terapèutics.

Indicadors:

o Resultats dels treballs realitzats.
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o Superfície (ha) de boscos a evolució natural en custòdia

5. Costos previsibles per a la seva realització
Fins a 25.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.
6. Fonts de finançament
Fons propis.
“

SEGON. Sotmetre aquesta modificació a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils,  mitjançant  anunci  que es  publicarà  en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Girona, en el tauler electrònic de la Diputació de Girona, així com una referència al
Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  En  el  supòsit  que  durant  el  termini
d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, aquesta modificació
quedarà aprovada definitivament.

TERCER.  Facultar  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  perquè  executi  aquest
acord, i perquè disposi que aquesta modificació es publiqui íntegrament, una vegada
aprovada  definitivament,  com  també  perquè,  si  cal,  rectifiqui  els  defectes  o  les
omissions que eventualment s’hi puguin advertir.”

El senyor President,  comenta que passaríem a la modificació del Pla Estratègic de
Subvencions de la Diputació de Girona, a l'àrea de Medi Ambient, pels anys 2020-
2023. La Comissió de Territori i Sostenibilitat seria el primer punt i dissetè de l’ordre del
dia. Té la paraula el senyor Amat.
El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i diu: Bé, bon
dia a tothom. De fet, resumiré el que ja vam explicar a la comissió de seguiment. El fet
és que, des del Servei de Medi Ambient hem detectat noves necessitats per donar
suport econòmic en forma de subvencions. I aleshores, es fa necessari modificar el pla
estratègic per incorporar-hi línies de subvencions que podem oferir des del servei. En
aquest cas, la resumeixo: una és una nova línia de suport al desenvolupament de
bones pràctiques agràries mitjançant la modalitat de contractes agraris per potenciar
les pràctiques agràries que afavoreixin la biodiversitat i les seves funcions ecològiques,
i per afavorir la provisió de serveis ecosistèmics que va lligat, de moment, pel que fa al
massís de les Gavarres. La idea és, més endavant, tant de bo ho puguem estendre a
altres territoris.  L'altre  línia  és  de suport  a  l'educació  ambiental  que ha explicat  el
diputat Piñeira, i que ho toquem conjuntament amb el Servei d'Educació. Doncs una
mica ja està explicat i debatut. Dins de les subvencions extraordinàries a escoles de
concurrència, hem d'actualitzar la previsió de subvenció de l'IRTA per al període 20-23
per respondre al conveni que s'ha aprovat recentment, que s'està tramitant. Pel que fa
a  subvencions  nominatives  per  donar  suport  a  organitzacions  agràries  de  major
representativitat,  hi hem afegit,  com a possible receptora, la Federació Gironina de
Confraries  de Pescadors,  entre  altres  coses,  per  exemple,  de  forma voluntària,  té
vedats de pesca amb el  suport  del  seguiment  de l'escamarlà,  del  lluç  i  per  fer  el
seguiment dels resultats, i ho posem aquí com a possible receptora.
Pel  que fa  a  suport  a  consorcis  de  gestió  ambiental  i  equipaments  municipals,  hi
afegiríem el  Consorci  de  Recerca  del  Centre  de  Ciència  i  Tecnologia  Forestal  de
Catalunya.  Per  qui  no  conegui  aquest  centre,  entre  altres  coses,  fa  estudis  de
l'abonabilitat dels boscos per tot el que fa el canvi climàtic, de boscos madurs, i en
aquest paquet ja hi és el Consorci del Ter i l'Observatori del Paisatge [...]. L'altra línia
de  subvenció  és  col·laborar  amb  les  escoles  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  del
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Montseny.  El  programa  educatiu  El  Montseny  a  l'escola i  els  intercanvis  amb  la
Reserva  de  la  Biosfera  de  [...],  que  està  agermanada  amb  el  Montseny,  i  aquí
incorporem  la  possibilitat  que  els  beneficiaris  de  les  subvencions  puguin  ser  els
ajuntaments en aquells casos que les escoles no tinguin prou mitjans per gestionar-ho.
I finalment s'han d'afegir tres subvencions nominatives: una és el suport extraordinari
al Consorci de Vies Verdes per les despeses d'inversió i manteniment de la xarxa de
vies ciclables que abans s'ha explicat. Suport a la Universitat de Girona per la recerca
aplicada a la lluita biològica, el control de certes espècies exòtiques invasores. I per
últim, el suport a l'associació Sèlvans durant el període 20-22 i acabaria aquest any
que  ve,  per  impulsar  la  custòdia  de  boscos  madurs  o  boscos  en  tendència  de
maduresa per establiment de reserves forestals. I aquest és el resum.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Amat. Alguna consideració per part de
vostès?. Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Bé, en relació amb aquest punt,
volíem comentar... Crec que el que comentaré ara està connectat amb el punt 12 del
ple d'avui, que fa referència al fet de trobar propostes sobre la taula que potser no
referencien prou tot el context COVID, i fins i tot a nivell ambiental trobem a faltar, no
només en el Pla Estratègic de Subvencions, sinó en altres àmbits, que s'hagi fet un
esforç per reorientar una mica el treball,  quan a nivell  europeu, per exemple, quan
parlem  de  l'Agenda  2030  i  d'objectius  que  es  marquen  a  nivell  europeu  arrel  de
l'ajustament  de  la  pandèmia,  s'han  reorientat  una  mica  els  objectius,  perquè
evidentment ha suposat un trencament en el camí dels objectius de consecució de
l'Agenda 2030. En tot cas, només explicar això, que nosaltres hi veiem, més que res
en aquestes propostes, que n'hi ha algunes de molt interessants, potser ens hi falta, és
a dir, més reactivitat que proactivitat en aquest sentit, i que potser pensem que caldria
un  replantejament  general  d'aquest  Pla  Estratègic  de  Subvencions  en  un  context
COVID. Ja ho hem comentat en el punt 12, vull dir que té com un fil conductor, una
mica,  aquest  plantejament.  És  només  això.  Nosaltres  volíem  explicar  perquè  ens
abstindrem en aquest punt, i és no perquè no considerem que als ADF està bé que
se'ls doni suport, perquè la de la Confraria de Pescadors, sinó que veiem que és una
mica el mateix: intentar aquella necessitat puntual i no un plantejament polític general
de dir: venim d'una pandèmia, que hem estat un any i mig... De fet, avui tornem als
plens  després  de  molts  mesos  de  fer-los  virtuals.  Això  també penso  que  s'ha  de
traduir, s'han de flexibilitzar aquests plans, jo crec, perquè una de les funcions, crec,
de les institucions,  també és ser flexibles als  canvis  socials  que hi  estan havent  i
considerem que la pandèmia que tenim encara una mica a sobre ha de poder situar
aquests plans cap a un altre horitzó. És un plantejament. Gràcies.
El senyor President, diu: Sí, senyor Amat.
El diputat senyor Lluís Amat, respon: En tot cas, això ho recollim, el que diu, i sí que jo,
com  que  a  més  sé  que  és  un  tema  que  vostè  en  sap  i  li  interessa  tot  el  tema
mediambiental,  amb molt  de  gust,  quan  vulgui  quedem i  en  parlem de  tot  el  que
portem a terme. Pensi que l'àrea tramita més de 1.000 expedients anuals.  És una
barbaritat. Quan vulgui, molt gustosament en parlem i, si cal replantejar alguna cosa,
es replanteja.
El  senyor  President,  manifesta:  Bé,  només  puntualitzar  que,  amb  el  tema  de  la
pandèmia, esperem que ens n'anem sortint, però que, en tot cas, aquesta Diputació i
aquest plenari ha estat molt sensible amb els temes de la pandèmia en general i, per
tant, evidentment, continuarem estant amatents sempre i en tots els casos. Algun vot
en contra o una abstenció, en aquest punt? Vostè s'absté? Doncs la resta, a favor. Per
tant, com ha estat habitual avui, 26 vots a favor i una abstenció.
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Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

18. Aprovació  d'un  conveni  amb  l'Ajuntament  de  Camprodon,  per  la
instal·lació  de  xarxes  de  calor  cofinançades  pel  FEDER  -  Servei  de
Programes Europeus . 2016/X020200/909

“Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'ajuntament de
Camprodon pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació
d’una  xarxa  de  calor  a  la  residencia  geriàtrica  “l’Hospital”,  al  CEIP municipal  “Dr.
Robert” i a la llar d’infants “Nins”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional.

Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es
selecciona i es cofinança el projecte següent: 

Exp. Entitat NIF Pun-

tuació

obtingu

da

Pres-

supost

(€) (IVA

inclòs)

Despesa elegible

(€) (sense IVA i

aplicant, si

escau, la base

7.4; topall de

l’1,25 de la

mitjana)

Aportació de

la Diputació

(25 %

despesa

elegible)

SP/35;
(2016/609)

Aj. de
Camprodo

n
P1704300A 9,42

230.733,9
3

190.689,20 47.672,30

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents
convenis amb els ens locals beneficiaris.

Vista  la  Resolució  de  la  consellera  de  Governació,  Administracions  Públiques  i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017,
publicada  al  DOGC  núm.  7381,  de  data  31  de  maig  de  2017,  per  la  qual  se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i  6, en que s’aprova l’esmentat
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 95.344,60 €.

Tenint  en  compte  que  és  d’aplicació  l’article  47.2.h)  de  la  Llei  7/1985,  ja  que  la
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve
cofinançat per l’ajuntament de Camprodon.

D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori  i  Sostenibilitat  hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
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PRIMER.  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i
l'Ajuntament de Camprodon pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament
de la instal·lació d’una xarxa de calor a la residencia geriàtrica “l’Hospital”, al CEIP
municipal “Dr. Robert” i a la llar d’infants “Nins”, el literal del qual diu:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  I
L’AJUNTAMENT  DE  CAMPRODON  PEL COFINANÇAMENT  I  LES  CONDICIONS
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE CALOR A LA
RESIDENCIA GERIÀTRICA “L’HOSPITAL”, AL CEIP MUNICIPAL DR. ROBERT I A LA
LLAR  D’INFANTS  “NINS”,  COFINANÇAT  PEL  FONS  EUROPEU  DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL.
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5,
17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori  i  Nouvilas,  i  facultat  per  l’acord  de  Ple  de  la  Diputació  de  Girona  del
dia .............. de ................. de 2021.
Xavier Guitart i Cano, alcalde de Camprodon, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del
dia  15  de  juny  de  2019,  amb  domicili  a  Plaça  de  la  Vila,  1,  Camprodon  i  NIF
P1704300A, en representació de l’Ajuntament de Camprodon.
Antecedents

1. Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
s’obre  la  convocatòria  per  part  del  Departament  de  Governació
Administracions Públiques i Habitatge .

2. La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar
les  bases específiques  reguladores  del  procés de selecció  i  d’execució  de
projecte dels Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens locals a presentar a
la  convocatòria  (Ordre  GAH/45/2016  de  7  de  març)  del  Departament  de
Governació,  Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la  Generalitat  de
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus,  publicada  al  BOP núm.  61  de  31  de  març  de  2016,
l’ajuntament de Camprodon va presentar el projecte d’instal·lació d’una xarxa
de  calor  a  la  residència  geriàtrica  “l’Hospital”  i  al  CEIP  Dr.  Robert  de
Camprodon.

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en
que es selecciona i es cofinança el projecte següent: 

Exp. Entitat NIF Pun-

Tua-

ció

obtin

guda

Pres-

supost (€)

(IVA inclòs)

Despesa

elegible (€)

(sense IVA i

aplicant, si

escau, la base

7.4; topall de

l’1,25 de la

mitjana)

Aportació de

la Diputació

(25 %

despesa

elegible)
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SP/35;
(2016/
609)

Aj. de
Camprodon

P1704300
A

9,42 230.733,93 190.689,20 47.672,30

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.

6. Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual
se  seleccionen  les  operacions  de  les  entitats  locals  susceptibles  de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de
95.344,60 €.

7. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que
es  signarà  un  conveni  amb  l’entitat  local,  regulador  de  les  condicions
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).

8. Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència
Energètica i  les Energies Renovables,  i  per a la Promoció de la Biomassa
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona
el 26 de maig de 2015.  Aquest  Pla de Serveis  s'emmarca en el  programa
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut
finançament del programa marc de recerca i  innovació de la Unió Europea
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978. 

9. Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori
des  del  punt  de  vista  de  la  competitivitat,  creació  de  llocs  de  treball  i
creixement  de la  UE combinant  fons  FEDER i  fons  del  programa europeu
Horizon 2020.

10. Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric.

11. Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en
les següents prestacions: 

Prestació P1 – Gestió energètica: 
P1a:  Subministrament  d’energia  tèrmica  a  partir  dels  combustibles
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o
altres  combustibles  biomàssics)  i  gestió  del  subministrament  de
combustibles  per  alimentar  les  instal·lacions  tèrmiques  dels  edificis
inclosos en l’abast  d’aquesta licitació, control  de qualitat,  quantitat,  ús, i
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa.
P1b:  Gestió  energètica  integral  per  al  funcionament  correcte  de  les
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el
10% elèctric i el 5%  tèrmic.
Prestació P2- Manteniment preventiu:
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja de
la totalitat  de les instal·lacions amb tots els seus components, així  com
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions i
de tots els seus components al valor inicial.

171

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



També  es  durà  a  terme  el  manteniment  normatiu  i  preventiu  de  les
calderes  de  combustibles  no  renovables  instal·lades  en  cada  un  dels
centres  on  es  subministra  energia  tèrmica  per  tal  que  entrin  en
funcionament  de  forma  automàtica  (en  funció  del  projecte)  en  cas  de
fallada de la caldera de biomassa.
Prestació P3 – Manteniment correctiu i Garantia Total:
Reparació  amb  substitució  de  tots  els  elements  deteriorats  a  les
instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la
modalitat de Garantia Total.
Prestació P4:  Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa i
de les instal·lacions complementàries per donar servei al a la residencia
geriàtrica  “l’Hospital”  i  al  CEIP  municipal  Dr.  Robert,  amb  les
característiques especificades en el projecte executiu (fase 1 del projecte
executiu).
Prestació P5:
Obres corresponents a la llar d’infants “Nins” (fase 2 del projecte executiu).

12. Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari
que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa
de calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3, P4 i P5. La Diputació
de Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per
compte propi i per compte de l’Ajuntament que subscriu aquest conveni. Per
tant, redactarà i aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com
un tot  únic  i  indivisible  i  el  formalitzarà  al  seu nom.  La cobertura  legal  de
l’esmentada  previsió  es  troba  recollida  a  l’article  38.2  de  la  Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica
en relació a l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

13. Vist  que  al  redactar  el  projecte  executiu  s’ha  produït  un  increment  de
229.653,09 € (IVA inclòs) en la despesa del projecte (obres complementàries) i
que és creu convenient executar, també, una fase 2 per donar servei a la Llar
d’Infants que té un cost suplementari de 24.715,05 € (IVA inclòs). 

14. Vista la disponibilitat de l’Ajuntament en assumir aquest major increment en el
càlcul de la despesa del projecte executiu i, també, l’ampliació de la instal·lació
a la llar d’infants.

15. Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les cinc prestacions és: 

PRESTACIONS
CONTRACTE

Prestacions
energètiques a

càrrec de
l'ajuntament

Valor
pressupostat

base imposable
Unitats

Preus
anuals iva

exclòs
€/any

Preus
anuals IVA

inclòs
€/any

P1a
Compra  d’energia
tèrmica

0,03323 €/kWh 26.320,20 31.847,44

P1b Gestió energètica 1.850,00 €/any 1.850,00 2.238,50

P2
Manteniment
preventiu

1.950,00 €/any 1.950,00 2.359,50

P3
Manteniment
correctiu  i  garantia
total

1.200,00 €/any 1200,00 1.452,00

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 31.320,20 37.897,44
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PRESTACIONS
CONTRACTE

Prestació a càrrec
de la Diputació de

Girona

Valor pressupostat base
imposable  € (IVA exclòs)

Cost € (IVA inclòs)

P4

Instal·lació  i
subministrament  de
la  caldera  de
biomassa  i  de  les
instal·lacions
complementàries
per  donar  servei  al
a  la  residencia
geriàtrica  “l’Hospi-
tal”  i  al  CEIP
municipal  Dr.
Robert. Fase 1.

380.485,13 460.387,01

 

PRESTACIONS
CONTRACTE

Prestació a càrrec
de l’Ajuntament

Valor pressupostat base
imposable  € (IVA exclòs)

Cost € (IVA inclòs)

P5
Extensió  del  servei
a  la  Llar  d’infants
“Nins”. Fase 2

20.425,66 24.715,05

NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà
tèrmic  disponible  (kWh)  dels  últims 3  anys,  aplicant  un rendiment  de  les  calderes
existents del 85%. És a dir 931.837kWh*0.85*0.03323€/kWh

16. Vist  que  el  consum  energètic  dels  edificis  inclosos  a  l’actuació  durant  els
darrers tres anys ha estat el següent:

EDIFICI
Tipologia de

consum
2018 2019 2020

Mitjana
de

consum

Residència geriàtrica  "l'Hospital"
Consum elèctric
kWh

94.845 97.047 93.827 95.240

CEIP Dr. Robert
Consum elèctric
kWh

33.989 36.389 30.327 33.568

Llar d'infants Nins
Consum elèctric
kWh

8.503 7.870 6.757 7.710

TOTAL
Consum elèctric
kWh

137.337 141.306 130.911 136.518

Residència geriàtrica  "l'Hospital"
Consum  tèrmic
fòssil kWh

978.752 557.933 525.953 687.546

CEIP Dr. Robert
Consum  tèrmic
fòssil kWh

206.664 178.288 140.150 175.034

Llar d'infants Nins
Consum  tèrmic
fòssil kWh

64.868 63.591 79.311 69.257

TOTAL
Consum  tèrmic
fòssil kWh

1.250.284 799.812 745.414 931.837
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17. Vist  que  per  al  bon  funcionament  del  projecte  es  creu  convenient  que  la
direcció d’obres i el seguiment administratiu i  econòmic el dugui a terme la
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres
d’instal·lació i posada en funcionament de les prestacions núm. 4 i núm. 5 per
mitjà d’un contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament que subscriu aquest
conveni. El cost estimat és el recollit en la taula següent:

PRESTACIONS
CONTRACTE

Valor pressupostat
base imposable

Unitats
Preus anuals

IVA exclòs 
Preus anuals

IVA inclòs 

Direcció  de  les  obres
estimada  d'instal·lació
d’una xarxa de calor a
la  residència  geriàtrica
"l'Hospital", el CEIP Dr.
Robert i la llar d’infants
“Nins”.

6.800,00 € 1 6.800,00 € 8.228,00 €

Les  parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat  legal  necessària  per  formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
Primer. Objecte.
El present conveni de col·laboració té per objecte:

1. Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i
adjudicació de les cinc prestacions (P1,  P2,  P3,  P4 i  P5) a la Diputació de
Girona.

2. Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una
xarxa de calor a la residència geriàtrica “l’Hospital”, al CEIP Dr. Robert i a la llar
d’infants “Nins”(prestacions núm. 4 i núm.5) de Camprodon, abans de l’inici del
procediment de contractació conjunta esporàdica.

3. Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària
les prestacions 1, 2 , 3, i 5.

4. Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de les prestacions
núm. 4 i núm. 5.

5. Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per
l’Ajuntament, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la
Llei de Contractes de les AAPP, corresponent a dos conceptes:
-Prestació  4.  Despesa elegible  aprovada per  FEDER:  el  25  % del  total  del
pressupost d’execució material, més el 13% de despeses generals i el 6% de
benefici industrial de la despesa elegible aprovada per FEDER, i més el 21 %
d’IVA d’aquesta despesa elegible.
-Prestació 4. Increment del cost del projecte: la totalitat de la despesa.

A efectes indicatius,  el  pressupost  d’execució  de les  prestacions  P1,  P2 i  P3 que
servirà per establir  el preu de licitació del contracte mixt i  el seu valor estimat que
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent:

Taula 1
PRESTACIO

NS
CONTRACT

Prestacions energètiques a
càrrec de l’ajuntament

Valor
pressuposta

t

Unitats Preus anuals
IVA exclòs €/

any

Preus
anuals IVA

inclòs €/any
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E
base

imposable

P1 a Subministrament d’energia 0,03323 €/kWh 26.320,20 31.847,44

P1 b Gestió energètica 1.850,00 €/any 1.850,00 2.238,50

P2 Manteniment preventiu 1.950,00 €/any 1.950,00 2.359,50

P3
Manteniment correctiu i 
garantia total

1.200,00 €/any 1200,00 1.452,00

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 31.320,20 37.897,44

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació del  projecte (prestació núm.  4 i  núm. 5),  el  seu valor  estimat  i  la
distribució de finançament entre les parts signants és la següent:
Taula 2

PRESTACIÓ 4: fase 1 TOTAL

Instal·lació d’una xarxa de calor a la residència geriàtrica "l'Hospital", el
CEIP Dr. Robert i la llar d’infants “Nins”. Percentatge imputable com a
despesa elegible FEDER: 50,12%

460.387,01

TOTAL P4 460.387,01

PRESTACIÓ 5: fase 2 TOTAL

Llar d’infants “Nins.
Assumit, tot, per l’Ajuntament: 100%

24.715,05

TOTAL P5 24.715,05

TOTAL DESPESES (P4+P5) 485.102,06

FINANÇAMENT TOTAL

FEDER 95.344,60

TOTAL FEDER 95.344,60

Ajuntament. P4 317.370,11

Ajuntament. Sobre l’ampliació del projecte. P5 24.715,05

TOTAL AJUNTAMENT 342.085,16

Diputació de Girona 47.672,30

TOTAL DIPUTACIÓ DE GIRONA 47.672,30

TOTAL 485.102,06

A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del servei
de direcció de les obres i de la instal·lació (prestacions núm. 4 i núm.5), el seu valor
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent:
Taula 3

Direcció d’obres TOTAL (IVA inclòs)

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i direcció tècnica de les obres
estimada  d’adequació  i  d’  instal·lació  d’una  xarxa  de  calor  a  la
residència geriàtrica  "l'Hospital",  el  CEIP Dr.  Robert  i  la  llar  d’infants
“Nins”.

8.228,00€

TOTAL DESPESES 8.228,00€

FINANÇAMENT TOTAL (IVA inclòs)

Ajuntament 8.228,00€

TOTAL 8.228,00€

175

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



El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum
elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà de
facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i tèrmic
anuals a la Diputació de Girona.
Segon. Obligacions econòmiques.
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà d’acreditar
la plena disponibilitat de la despesa que finança (prestacions P1, P2, P3, i P5) i la part
de  la  prestació  P4  que  li  correspon  pagar:  la  totalitat  de  l’increment  del  cost  del
projecte  i  el  25% de la  despesa elegible  més tot  l’IVA de la  part  cofinançada per
FEDER. També haurà d’acreditar l’assumpció del cost de la direcció de les obres (taula
3).  Aquesta acreditació haurà de ser en els exercicis pressupostaris corresponents,
mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa.
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord amb
la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el cas
d’existir  majors  despeses  per  a  la  realització  del  projecte  indicat,  degudament
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per
l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants es
disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2.
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni.
L’ajuntament  de Camprodon es  compromet  a  notificar  a  la  Diputació  de Girona la
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament
(UE) 1303/2013.
Tercer. Terminis i forma de pagament.
Un cop  adjudicades  les  prestacions  P1,  P2,  P3,  P4  i  P5,  la  Diputació  de  Girona
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a
abonar  per  l’Ajuntament  en  funció  de  l’import  d’adjudicació,  ajustant  els  càlculs
establerts en el  punt primer i  segon d’aquest conveni.  L’Ajuntament es compromet,
doncs, a abonar a l’empresa adjudicatària les despeses de les prestacions P1, P2 i P3
contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de Girona cedeixi
la  titularitat  del  bé  a  l’Ajuntament.  L’Ajuntament  també  es  compromet  a  abonar,
directament a l’empresa adjudicatària, l’import de la prestació núm. 5.
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de
l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona la cinquena
part de la quantitat que li correspon; abans del mes de juny dels anys 2022, 2023,
2024 i 2025 l’Ajuntament abonarà a la Diputació de Girona les altres cinquenes parts.
Una vegada realitzada la  certificació  final  d’obra,  de la  qual  se'n  trametrà còpia a
l'Ajuntament, s’ajustarà el cost dels pagaments al cost final de l’obra.
Pel  que fa  al  cost  de la  direcció  de les  obres,  recollit  en  la  taula  3,  l’Ajuntament
l’abonarà  a  la  Diputació  de  Girona  en  el  mateix  moment  que  realitzi  el  primer
pagament de la prestació núm. 4. Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de
les corresponents factures a l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa.
Quart. Titularitat.
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març,  la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta.
L’Ajuntament  posa  a  disposició  de  la  Diputació  de  Girona,  lliure  de  càrregues  i
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gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el
projecte.
L’Ajuntament  també es  compromet  a  fer  funcionar  el  bé  objecte  d’aquest  conveni
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4)
la Diputació de Girona el  posarà a disposició de l’Ajuntament que subscriu aquest
conveni.
Un cop transcorregut  el  termini  mínim de 5 anys,  la  Diputació de Girona cedirà la
titularitat  de  la  instal·lació  al  municipi  signant.  Si  cal,  aquesta operació  s’haurà  de
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal.
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica.
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà
l’òrgan  de  contractació  que  ostenta  la  prerrogativa  d’interpretar  els  contractes
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per
raons d’interès  públic,  penalitzar  i  acordar-ne  la  resolució  i  determinar  els  efectes
d’aquesta.
Per  tal  de  dur  a  terme  aquestes  prerrogatives  de  forma  efectiva  i  coordinada,
l’Ajuntament  nomenarà un interlocutor  i  la  Diputació  nomenarà un responsable del
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor
municipal,  serà  l’encarregat,  en  caràcter  general,  de  supervisar  l’execució  del
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la
correcta  realització  de  les  prestacions  pactades,  assenyalant  el  ritme  d’execució
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució.
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.
La  direcció  tècnica  i  els  responsables  del  contracte  en  el  marc  de  les  seves
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a
les  estipulacions  contingudes  al  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  al
projecte  que  serveix  de  base al  contracte,  d’acord  amb la  normativa  establerta  al
capítol I,  del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés
normativa concordant.
Sisè. Seguiment.
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus. 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no
tindrà personalitat jurídica. 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del diputat de Programes
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni.
Setè. Durada.
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista
és pels anys 2022-2025.
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El conveni es prorrogarà al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període màxim
de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart, i sempre
que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual.
Vuitè. Normativa legal. 
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni.
Als  efectes  del  que  disposa  l’article  110.3  de  la  Llei  26/2010  de  Procediment
Administratiu  a  Catalunya,  el  Conveni  de  col·laboració  Interadministratiu  de
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació
de Girona.
Desè. Formes d’extinció del Conveni.
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes: 

1. Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
2. Per finalització de la seva vigència.
3. Pel compliment del contingut d’aquest conveni
4. Mitjançant  la  denúncia  expressa  d’una  de  les  parts  que  exercita  l’opció

d’oposar-se a la pròrroga.
Onzè. Compensació i reintegrament.
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent,  la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.
Si  les  actuacions  objecte  de  finançament  FEDER  regulat  en  aquest  conveni  són
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de
control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració,
d’acord amb el seu grau de responsabilitat,  haurà de fer-se càrrec d’aquests nova
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n
pugui derivar. 
Dotzè. Litigis.
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària.
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi de
Camprodon,  quan  s’hagi  de  procedir  a  realitzar  a  posteriori,  correccions  d’errades
materials,  aritmètiques  i  modificacions  no  substancials,  es  podran  resoldre  per
resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment
administratiu.
I, com a prova de conformitat, les dues parts signen, electrònicament, aquest conveni 
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de col·laboració.”

SEGON. Facultar al  president  per a la signatura de l’esmentat  conveni i  per dur a
terme,  si  és  necessari,  correccions  posteriors  d’errades  materials  i  aritmètiques  i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon.

El  senyor  President,  comenta  que  passem  al  punt  divuitè,  amb  l’aprovació  d'un
conveni amb l'Ajuntament de Camprodon per la instal·lació de la caldera de biomassa
de les xarxes FEDER. Senyora Mindan, si ens ho vol explicar.
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, pren la
paraula  i  diu:  Bon dia a tothom,  moltes gràcies,  president.  En aquest  cas,  portem
aquest punt, és l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament  de  Camprodon  per  al  cofinançament  i  les  condicions  d'execució  i
lliurament de la instal·lació de la caldera de calor de biomassa per donar calor a la
residència geriàtrica, a l'hospital, al CEIP municipal Doctor Robert i a la llar d'infants
Nins, cofinançat amb fons europeu de desenvolupament regional. Aquesta és l'última
caldera  d'aquell  eix  novedós  que hem anat  licitant  al  llarg  de  tots  aquests  anys  i
l'esquema és el mateix. Els fons FEDER paguen un 50 %, la Diputació un 25 % de la
despesa elegible i  l'Ajuntament un 25 % més IVA, i  la titularitat  és de la Diputació,
perquè així ho posen les bases d'aquests fons europeus. En aquest cas, qui fa una
aportació  molt  superior  és  l'Ajuntament  de  Camprodon,  perquè  en  el  projecte,  en
l'avantprojecte no es va preveure la construcció d'un mur que ha de contenir la sitja, i
això ha fet pujar molt el pressupost i el projecte, i tampoc no tenien, en un inici, la
connexió  a  la  llar  d'infants  de Nins.  Per  tant,  el  repartiment  queda  de  la  següent
manera: els fons FEDER aporten 95.344 euros, l'ajuntament de Camprodon 342.085
euros i la Diputació de Girona 47.672. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? No? Per tant, entenem
que queda aprovat aquest conveni amb l'Ajuntament de Camprodon

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

19. Aprovació d'un conveni  de cessió a l'Ajuntament d'Agullana d'un tram
urbà  de  la  ctra.  GI-504,  de  Terrades  a  Agullana  -  Xarxa  Viària.
2021/D030400/6149
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“La  Diputació  de  Girona  és  titular  i  gestiona  la  carretera  GI-504,  de  Terrades  a
Agullana, la qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del nucli del
municipi d’Agullana. 

L'Ajuntament d’Agullana ha manifestat el seu interès en disposar d’aquest  tram final
urbà d’aquesta carretera, amb una longitud de 425 metres, per tractar-lo com a carrer
del municipi.

Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament d’Agullana coincideixen en constatar que
el trànsit d’aquest vial és majoritàriament urbà. 

Per  aquest  motiu  aquest  tram es  pot  lliurar  a  l'Ajuntament  d’Agullana  per  tal  que
l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme amb l’article 48.1 i la disposició addicional
primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i
l’article  172  del  Reglament  general  de  carreteres  (Decret  293/2003,  de  18  de
novembre). 

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 8 de juliol de 2021, ha
emès informe favorable sobre la cessió a l’Ajuntament d’Agullana del tram urbà de la
carretera GI-504,  de Terrades a Agullana. El  cap de Patrimoni  i  Expropiacions i  el
vicesecretari, en data 12 de juliol de 2020, han emès informe jurídic favorable sobre
aquesta cessió.

Per  tot  això,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i  Sostenibilitat  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament d’Agullana per a la cessió a l'Ajuntament d’un  tram urbà de la
carretera GI-504, de Terrades a Agullana:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per
acord de Ple de ..............................
Ajuntament d’Agullana, representat pel seu alcalde president,  Josep Jovell i  Pujulà,
assistit per la secretària accidental de la corporació, Rosa Safont i Quintana, en virtut
de les facultats conferides per acord del Ple de 16 de juny de 2021.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

La Diputació de Girona és titular i  gestiona la carretera GI-504,  de Terrades a
Agullana, la qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del
nucli del municipi d’Agullana. L'Ajuntament d’Agullana ha manifestat el seu interès
en disposar d’aquest  tram final urbà d’aquesta carretera, amb una longitud de 425
metres per tractar-lo com a carrer del municipi.
Ambdues  parts  coincideixen  en  constatar  que  el  trànsit  d’aquest  vial  és
majoritàriament urbà. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament
d’Agullana per tal que l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme amb l’article 48.1
i la disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de carreteres
(Decret 293/2003, de 18 de novembre). 

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents
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PACTES
La Diputació de Girona cedeix la titularitat  del tram de la carretera GI-504,  de
Terrades  a  Agullana,  des  del  PK 14+415  (amb coordenades  UTM 487787,17;
4693286,77) fins al final d’aquesta, a la cruïlla amb la GI-500, amb coordenades
UTM 487541,53; 4693605,04. La carretera té una calçada d'amplada nominal de 5
metres amb un acabat amb reg asfàltic executat el 2021.
Disposa de senyalització vertical i horitzontal que com el paviment de la calçada i
dels vorals està en bon estat.
L'Ajuntament d’Agullana declara conèixer i acceptar les característiques i estat de
conservació d’aquest  tram i  adquireix,  de ple dret  i  a tots  els  efectes,  el  tram
indicat en el paràgraf anterior per incorporar-lo al seu patrimoni viari urbà.
S’annexa plànol on es grafia el tram objecte de traspàs. A partir d’aquest traspàs
la carretera GI-504, de Terrades a Agullana, finalitzarà en PK 14+415 abans de la
cruïlla amb el carrer del Reng, del marge esquerre, on l'eix té per coordenades X =
487787,17 i Y = 4693286,77.
Aquesta  cessió  serà  vàlida  i  eficaç  en  la  darrera  data  de  signatura  d'aquest
document. A partir d’aquest moment l'Ajuntament d’Agullana es farà càrrec del seu
manteniment i explotació íntegre.
Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació
amb  aquest  conveni.  En  cas  que  es  puguin  plantejar  qüestions  litigioses  es
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el lloc
i la data que s'assenyalen.”

Segon.  Cedir  la  titularitat  a  favor  de l’Ajuntament  d’Agullana  d’un  tram urbà  de  la
carretera  GI-504,  de  Terrades  a  Agullana,  lliure  de  càrregues,  per  a  la  seva
incorporació a la xarxa municipal.

Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i
per  a  tots  els  actes  complementaris  que  siguin  necessaris  per  al  seu
desenvolupament. 

Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament d’Agullana i a Intervenció i Patrimoni i
Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents.

Cinquè.  Publicar  íntegrament  el  Conveni,  un  cop  signat,  al  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya.”

El senyor President, manifesta que ara tenim quatre punts, que són l'aprovació inicial o
definitiva de diferents projectes de carreteres. Per tant, jo li pregaria al senyor Xargay
que els expliqués tots quatre en el mateix punt, d'acord? Gràcies.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i diu: Conveni
de cessió a l'Ajuntament de... Com deia, el primer és un conveni de cessió d'un tram
de la carretera GI-504, que és la que va des de Terrades cap a Agullana i el seu tram
final, uns 425 metres, a petició del propi Ajuntament d'Agullana. Fem aquest conveni i
li cedirem perquè passi a formar part de la xarxa municipal.
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies. Alguna consideració? Perdó, quin
punt ha fet, senyor Xargay?
El diputat senyor Xargay, respon: El dinou. 
El senyor President, diu: Ah, perdó. Seguim amb tots quatre.

181

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



El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, continua la seva intervenció: El
punt número vint és l'aprovació inicial del projecte de condicionament d'un tram de la
carretera GI-5147 que va des del trencant de Corts cap a Camós. Això és un tram
d'1,8 quilòmetres aproximadament. És una carretera que també té una amplada de
menys de 5 metres. Té un IMD mesurada aquest any 2021 de 696 vehicles al dia i
que, d'aquests 696 vehicles al dia, gairebé un 15 % són pesats, la qual cosa dificulta el
pas d'aquests vehicles quan se'n troben dos de cara, però a petició de l'Ajuntament i
d'acord amb el mateix Ajuntament de Camós, també portem a aprovació inicial aquest
projecte de condicionament d'aquest  tram que tindria un pressupost  d'1.533.920,68
euros. 
Després, el punt número 21 seria l'aprovació definitiva del projecte de condicionament
del tram de la carretera GIV-6226, que va, com hem explicat abans, des de la Nacional
II  cap a  Garrigàs.  Saben que aquesta  carretera  ha estat  totalment  adaptada,  que
quedava aquest últim tram, aquest coll d'ampolla a l'entrada de la Nacional i que, per
tant, després de parlar amb el Ministeri, que no tenia intenció de fer aquesta adaptació,
la Diputació, aquests 340 metres els adaptarà amb un cost de 124.259,91 euros. Cal
dir que no hi ha hagut cap al·legació. 
El punt número 22, i seria l'últim, president, és l'aprovació definitiva del projecte de
condicionament  d'un tram de la  carretera GIV-5142,  la  que va de Sant  Esteve de
Guialbes, també des de la Nacional, fins a Sant Esteve de Guialbes. Què té aquesta
carretera? Doncs hi ha hagut una sola al·legació d'un senyor que tenia un tub d'aigua i
que, per tant, s'ha resolt que aquest tub d'aigua se li reposarà quan es facin les obres.
La  única  al·legació  que  hi  ha  hagut,  i  que,  també de  comú acord  amb el  mateix
Ajuntament, tirarem endavant aquest projecte, que puja a uns 1.484.655,17 euros.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Xargay. Alguna intervenció? Sí? La
farà pels quatre punts?
[La diputada Guillaumes parla sense micròfon i no se la sent]
La diputada senyora Marta Guillaumes, respon: No, només volia dir que a nosaltres
ens sembla bé, però que, al punt 19, el nostre sentit del vot és diferent de la resta i, si
el president ho considera oportú, poder separar el 19 de la resta.
El senyor President, diu: Els expliqui tots, si vol, i després la votació la farem per punts
diferents. 
La diputada senyora Guillaumes, respon: No, no, només és que el 19 hi estem a favor i
als altres ens abstenim. És així de fàcil.
El  senyor  President,  manifesta:  Val,  val.  Molt  bé,  moltes gràcies.  Per  tant,  el  punt
número 19, entenc que s'aprova per unanimitat.  I  els punts 20, 21 i  22, a part  de
l'abstenció de la senyora Guillaumes o el vot en contra, n'hi ha algun més? No? Per
tant, s'aproven els tres punts, el 20, 21 i 22, per 26 vots a favor i una abstenció. 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

20. Aprovació inicial  del  projecte  de Condicionament  d'un tram de la ctra.
GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós - Xarxa Viària. 2021/K010401 /
7412

“La carretera GIV-5147, de la C-66 a Camós per Palol de Revardit, és titularitat de la
Diputació de Girona. 
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Actualment aquesta carretera té un traçat sinuós i una amplada d’aproximadament 5
metres de calçada, sense línia blanca divisòria entre carrils.

El traçat actual en planta té trams amb revolts amb radis reduïts. Aquests trams amb
revolts tancats, sumats a l’amplada de calçada, es tradueix en punts crítics en relació
amb el risc d’accidents i amb la fluïdesa de la circulació.

El  Servei  de  Xarxa  Viària  ha  redactat  el  projecte  constructiu  d’obres  del
condicionament  d’un  tram  de  la  carretera  GIV-5147,  entre  el  trencant  de  Corts  i
Camós.

El tram de carretera objecte d’aquest projecte, entre el PK 4+470 i el PK 6+170, uneix
el nucli urbà de Camós amb la cruïlla de la carretera que va cap al veïnat de Corts,
amb una longitud d’uns 1,8 quilòmetres. Té una IMD de 696 vehicles/dia (2021), amb
un elevat percentatge de pesants,14,75 %.

El projecte defineix l’execució de les obres d’eixamplament i  millora de la carretera
GIV-5147 per aconseguir una secció de 6/7, amb 3,0 metres d’amplada de carril i 0,5
metres d’amplada de vorals per cada sentit. Així mateix es millora la cruïlla amb la
carretera de Corts.

El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 31 d’agost de 2021, ha
informat favorablement sobre el projecte esmentat.

D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  el  projecte constructiu  d’obres del  condicionament  d’un
tram de la carretera GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós, amb un pressupost
d’1.533.920,68 euros, IVA inclòs.

Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o
al·legacions.  En  el  cas  de  no  haver-hi  cap  reclamació  i/o  al·legació  en  el  tràmit
d’informació pública l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà definitiva.

Tercer. Notificar aquest acord i trametre el projecte a l’Ajuntament de Camós per al
seu informe.

Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en
l'annex del projecte.

Cinquè. Notificar aquest acord a Telefónica de España, SAU per al seu coneixement.
Sisè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua per a
la seva autorització.
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Setè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a la Secció d'Expropiacions.”

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

21. Aprovació definitiva del projecte de Condicionament d'un tram de la ctra. 
GIV-6226, de l'N-II a Garrigàs, PK 0+000 a 0+340 - Xarxa Viària. 
2021/K010401 /4896

“La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 15 de juny de 2021, va aprovar
inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-6226  de  l’N-II  a  Garrigàs,  entre  el  PK  0+000  i  0+340  (terme  municipal  de
Garrigàs), amb un pressupost de 124.259,91 euros (IVA inclòs).

La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 20 de juliol de 2021, va aprovar
inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’efecte, i la
descripció  dels  béns  i  drets  afectats  que  són  necessaris  d’adquirir  i  ocupar  per
l’execució del projecte d’obres esmentat. La relació de propietaris, béns i drets afectats
és la següent:

Terme municipal de Garrigàs

Terrenys afectats Titularitat
Superfície a expropiar

(m2)

Núm.
finca

Pol. Par. Sub-parc. Classe
Cultiu/

Aprofitament
NIF Obra

Domini
públic

1 1 27 0 Rústica Secà Desconegut 34,73 308,97
2 1 28 0 Rústica Secà B17019373 0,12 22,78
3 1 29 0 Rústica Secà 40414122V 176,51 375,48
4 1 30 b Rústica Secà 40503528E 1,26 211,05
5 6 9 a Rústica Secà 40416529D 236,53 221,71
6 6 8 b Rústica Secà B17655341 180,95 149,58
7 6 7 a Rústica Oliveres secà B17655341 203,88 5,77
7 6 7 b Rústica Secà B17655341 84,60 157,45
8 6 6 a Rústica Secà B17655341 112,84 110,38
9 6 5 a Rústica Secà B17655341 43,28 117,24

El projecte d’obres esmentat ha estat sotmès a informació pública durant el termini de
trenta dies hàbils a través de l'anunci publicat al  Butlletí  Oficial  de la Província de
Girona, número 125 de data 1 de juliol de 2021. Durant el període d’informació pública
no s’han presentat al·legacions.

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.

184

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



Atès que de conformitat amb l’article  19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de
carreteres  implica  la  declaració  d’utilitat  pública  o  interès  social,  la  necessitat
d’ocupació  i  la  declaració  d’urgent  ocupació  dels  béns  i  adquisició  dels  drets
corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat
establertes en el capítol I del títol IV.

D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un
tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK 0+000 i 0+340 (terme
municipal de Garrigàs), amb un pressupost de 124.259,91 euros (IVA inclòs).
Segon. Declarar la utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la urgent ocupació dels
béns i drets afectats pel projecte, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal
i la imposició o modificació de servituds.

Tercer.  Publicar  l'acord  d'aprovació  definitiva  del  projecte  constructiu  d’obres de
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226 de l’N-II a Garrigàs, entre el PK
0+000 i 0+340 (terme municipal de Garrigàs), al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya i  al  tauler  d'anuncis  de  la  corporació,  de
conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quart.  Notificar  aquest  acord,  per  al  seu  coneixement  i  a  tots  els  efectes,  a
l’Ajuntament de Garrigàs.

Cinquè. Notificar individualment aquest acord als interessats.

Sisè. Traslladar aquest acord i el projecte d’obres a la Unitat de Carreteres de l’Estat
de Girona per a la seva autorització.

Setè. Encomanar al  Servei de Patrimoni i  Expropiacions que tramiti  el  procediment
d’expropiació forçosa d’urgent ocupació, inclòs l’apartat cinquè del present acord.

Vuitè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el  projecte aprovat com en el
procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a
l'apartat  g)  i  m) de la  norma esmentada,  pel que fa a resoldre les rectificacions o
modificacions  de  les  relacions  de  propietaris,  parcel·les  o  superfícies  afectades,
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les
obres del projecte constructiu d’obres  de Condicionament d’un tram de la carretera
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GIV-6226  de  l’N-II  a  Garrigàs,  entre  el  PK  0+000  i  0+340  (terme  municipal  de
Garrigàs).”

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

22. Aprovació definitiva del projecte de Condicionament d'un tram de la ctra.
GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes - Xarxa Viària. 2021/K010401 /5794

“La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 15 de juny de 2021, va aprovar
inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes, amb un pressupost d’1.484.655,17 euros (IVA
inclòs).

La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 20 de juliol de 2021, va aprovar
inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’efecte, i la
descripció  dels  béns  i  drets  afectats  que  són  necessaris  d’adquirir  i  ocupar  per
l’execució del projecte d’obres esmentat. La relació de propietaris, béns i drets afectats
és la següent:

Terme municipal de Vilademuls

Titular
Referència
cadastral

Superfície afectació (m2)

Classificació
i qualificació
urbanística

Expropiació
Servitud de

pas
Ocupació
temporal

Nº
Fin
-ca

NIF
Pol

.
Parc

.

Sub-
parc

.
Vials

Servei
s

Aèria

Sub
-

terr
ània

Vials
Servei

s

1 40442064Z 11 112 b 424,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

2
40170319Z

11 123 0 1.379,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40295031C

3 40321655X 11 124 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

4 A08457400 11 125 0 719,63 0,00 0,00 0,00
132,
85

0,00 Rústic

5 40451504R 11 126 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

6 40259730R 11 129

b 1.175,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic

e 407,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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f 735,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 40240166X 11 130 0 110,66 3,89 0,00 0,00 0,00 16,15 Rústic

8

36195016P

11 131 0 1.577,26 5,41 70,11 0,00 0,00
401,0

3
Rústic46218906S

46222836N

9 40170598V 11 132
a 129,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 269,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 40240166X 11 134 0 472,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

11 40170598V 11 135 0 195,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

12 77885992B 11 136 0 219,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

13
40170319Z

11 137 0 256,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40295031C

14 40240166X 11 138 0 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

15 40228940P 11 139
a 231,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 36,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 77885992B 11 140 0 1.421,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

17 40171628N 11 141
a 426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
b 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
40170319Z

11 143
a 301,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
40295031C b 557,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 40228940P 11 159 0 819,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

21 40295837K 12 8 a 446,82 0,00 0,00 0,00 0,00 97,48 Rústic

22 77910520K 12 9
a 419,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 940,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 A08457400 12 10 0 4.176,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

24 40442064Z 12 20
a 72,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rústic
c 422,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 40442064Z 13 22 k 250,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

26 40228940P 13 24 0 448,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

27 R1700002G 13 25 0 51,89 0,00 0,00 0,00
1.49
7,06

0,00 Rústic

28 40228940P 13 26 0 283,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

29 77885992B 13 27 0 1.650,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

30
40170319Z

13 28 0 1.399,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
40295031C

31

36195016P

13 31 0 699,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic46218906S

46222836N

32 40288418P 13 32 0 1.316,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

33 40129496Q 13 37 a 2.023,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic
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40288418P

34 40170598V 13 38 0 1.092,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

35 40246315H 13 39 0 429,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rústic

36
40170319Z 00

26
4

02 p 119,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urbà
40295031C

El projecte d’obres esmentat ha estat sotmès a informació pública durant el termini de
trenta dies hàbils a través de l'anunci publicat al  Butlletí  Oficial  de la Província de
Girona, número 125 de data 1 de juliol de 2021. 

Durant el període d’informació pública s’han presentat unes al·legacions, les quals es
responen en base a l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària en funcions
parcials, en data 30 d’agost de 2021, que transcrit literalment diu:

“1. Antecedents
El projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de
Guialbes va ser redactat al maig de 2021.
El Ple de la Diputació de Girona, del dia 15 de juny de 2021, el va aprovar inicialment.
L’anunci de l’aprovació inicial i de l’exposició al públic per al·legacions es va publicar al
BOP núm. 125, d’1 de juliol de 2021.
Durant el període d’informació pública s’ha rebut una única al·legació:

- 09/08/2021, Josep Sala Masó
2. Contingut de les al·legacions
Josep Sala Masó posa en coneixement l’existència d’una mànega connectada al pou
en la subparcel·la A d’hort de regadiu del polígon 11 parcel·la 141.
Sol·licita que s’inclogui en el projecte la ressenya de la canonada d’aigua i demana la
seva  restitució  i  ple  funcionament  un  cop  finalitzades  les  obres  del  projecte  de
condicionament de la carretera GIV-5142.
3. Informe sobre les al·legacions presentades
No  es  tracta  pròpiament  d’una  al·legació  contra  el  projecte  sinó  de  l’aportació
d’informació sobre serveis existents que poden quedar afectats per les obres.
Durant l’execució de les obres s’estudiarà i concretarà la possible afectació descrita i
s’adoptaran les mesures necessàries per protegir-la o traslladar-la, si és el cas.
4. Conclusió
Estudiades les al·legacions presentades durant el període d’informació pública  i
d’acord  amb  l’informe  emès,  proposo  l’aprovació  definitiva  del  projecte  de
condicionament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes amb
les prescripcions següents, a tenir en compte durant l’execució de les obres:

- Adoptar les mesures necessàries per protegir o traslladar els serveis existents
autoritzats que resultin afectats de comú acord amb el titular del servei.”

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.

Atès que de conformitat amb l’article  19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de

188

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



carreteres  implica  la  declaració  d’utilitat  pública  o  interès  social,  la  necessitat
d’ocupació  i  la  declaració  d’urgent  ocupació  dels  béns  i  adquisició  dels  drets
corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat
establertes en el capítol I del títol IV.

D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un
tram  de  la  carretera  GIV-5142,  de  Sant  Esteve  de  Guialbes,  amb  un  pressupost
d’1.484.655,17  euros  (IVA  inclòs)  amb  la  prescripció  següent,  a  complir  durant
l’execució de les obres:

- Adoptar les mesures necessàries per protegir o traslladar els serveis existents
autoritzats que resultin afectats de comú acord amb el titular del servei.

Segon. Declarar la utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la urgent ocupació dels
béns i drets afectats pel projecte, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal
i la imposició o modificació de servituds.

Tercer.  Publicar  l'acord  d'aprovació  definitiva  del  projecte  constructiu  d’obres de
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes,  al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d'anuncis de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quart.  Notificar  aquest  acord,  per  al  seu  coneixement  i  a  tots  els  efectes,  a
l’Ajuntament de Vilademuls.

Cinquè. Notificar individualment aquest acord als interessats.

Sisè.  Encomanar al  Servei de Patrimoni i  Expropiacions que tramiti  el  procediment
d’expropiació forçosa d’urgent ocupació, inclòs l’apartat sisè del present acord.

Setè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el  projecte aprovat com en el
procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a
l'apartat  g)  i  m) de la  norma esmentada,  pel que fa a resoldre les rectificacions o
modificacions  de  les  relacions  de  propietaris,  parcel·les  o  superfícies  afectades,
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les
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obres del projecte constructiu d’obres  de Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes.”

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

23. Mocions d'urgència

El senyor President, pren la paraula i manifesta que acabats els punts de l'ordre del
dia, hi hauria dos punts d'urgència, que serien, un cop ha pres possessió del càrrec la
senyora  Guillaumes.  No  els  podíem plantejar  abans perquè  no sabíem si  avui  es
podia, per algun motiu o altre, tot feia previsible que sí, però que hi hagués hagut algun
inconvenient  i  no  s'hagués  pogut  prendre  possessió,  llavors  no els  hauriem pogut
posar a l'ordre del dia i  els hauríem hagut  de treure. Per tant,  jo demano votar la
urgència dels dos punts, senyor secretari, a fi i efecte que si vostè els vol anunciar…
El senyor secretari [Parla amb el micròfon apagat i no se l'entén].

Prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i aprovada per unanimitat
dels assistents, i de conformitat amb els articles 103.3 del Decret legislatiu 2/2003, de
28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim local  de
Catalunya, i l’article 82.3 del ROF, es tracten les dues propostes següents:

23.1 Modificació de la composició de les Comissions Informatives.  – Secretaria
General – 2019/A020102/6290
23.2 Modificació de vocals en els consells rectors d'organimes autònoms i òrgans
de govern d'ens dependents – Secretaria General – 2019/B070200/6299

23.1 Modificació de la composició de les Comissions Informatives. – Secretaria
General – 2019/A020102/6290

“A la  sessió  extraordinària  del  Ple  de data  23  de juliol  de  2019 es  va aprovar  la
composició de les comissions informatives, entre les quals figura la composició de les
Comissions Informatives d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local; de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació; de Territori i Sostenibilitat; i
d’Acció Social, la composició de les quals ha estat modificada posteriorment per acord
adoptat en les sessions plenàries de 6 d’agost de 2019, 24 de novembre de 2020, 20
d’abril i 20 de juliol de 2021.

Amb motiu dels canvis produïts a la corporació amb la renúncia al càrrec de diputada
per part de la senyora Laia Pèlach i Saget, cal procedir a la seva substitució per la
diputada  senyora  Marta  Guillaumes  i  Pibernat  en  les  comissions  informatives
esmentades. 

Per tot això, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 

PRIMER.  MODIFICAR  la  composició  de  la  Comissió  d’Hisenda,  Administració,
Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local,  de  la  Comissió  de  Cultura,  Noves
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Tecnologies, Esports i Educació, de la Comissió d’Acció Social, i de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat, mitjançant la substitució de la senyora Laia Pèlach i Saget, per
la diputada senyora Marta Guillaumes i Pibernat.

SEGON. DETERMINAR la composició de les Comissions Informatives, que estaran
formades pels diputats i diputades següents: 

COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA,  ADMINISTRACIÓ,  PROMOCIÓ
ECONÓMICA I COOPERACIÓ LOCAL
President: Pau Presas i Bertran
Vicepresident: Jordi Camps i Vicente
Vocals: Albert Piñeira i Brosel

Maria Àngels Planas i Crous
Jaume Dulsat i Rodríguez
Josep Sala i Leal
Roser Estañol i Torrent
Montserrat Mindán i Cortada
Joaquim Ayats i Bartrina
Josep Maria Bagot i Belfort
Eva Viñolas i Marín
Joan Fàbrega i Solé
Juli Fernández i Iruela
Víctor Puga i López
Marta Guillaumes i Pibernat
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
EDUCACIÓ
President: Albert Piñeira i Brosel
Vicepresident: Josep Piferrer i Puig
Vocals: Jordi Masquef i Creus

Jordi Xargay i Congost
Jordi Camps i Vicente
Eduard Llorà i Cullet
Maria Àngels Planas i Crous
Montserrat Mindan i Cortada
Joaquim Ayats i Bartrina
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Eva Viñolas i Marín
Joan Fàbrega i Solé
Pere Casellas Borrell
Beatriz Ventura i Navarro
Marta Guillaumes i Pibernat
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL 
Presidenta: Maria Puig i Ferrer
Vicepresident: Jaume Dulsat i Rodríguez
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Vocals: Albert Piñeira i Brosel
Maria Àngels Planas i Crous
Jordi Camps i Vicente
Jordi Masquef i Creus
Josep Sala i Leal
Roser Estañol i Torrent
Josep Piferrer i Puig
Eva Viñolas i Marín
Lluís Amat Batalla
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Pere Casellas Borrell
Beatriz Ventura i Navarro
Marta Guillaumes i Pibernat
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
Presidenta: Maria Àngels Planas i Crous
Vicepresident: Lluís Amat Batalla
Vocals: Albert Piñeira i Brosel

Jaume Dulsat i Rodríguez
Jordi Xargay i Congost
Josep Sala i Leal
Eduard Llorà i Cullet
Montserrat Mindán i Cortada
Josep Maria Bagot i Belfort
Joan Fàbrega i Solé
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Eva Viñolas i Marín
Juli Fernández i Iruela
Víctor Puga i López
Marta Guillaumes i Pibernat
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

23.2 Modificació de vocals en els consells rectors d'organimes autònoms i
òrgans  de  govern  d'ens  dependents  –  Secretaria  General  –
2019/B070200/6299

“El ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019,
va acordar la designació dels vocals dels consells rectors d’organismes autònoms i
òrgans de govern dels seus ens dependents; entre els quals figuren els del Consell
Rector de l’organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT), la composició del qual
es  va modificar  posteriorment  en  sessió  extraordinària  de  6  d’agost  de 2019  i  en
sessions ordinàries de 20 d’abril i 20 de juliol de 2021; i els del Patronat de la Fundació
Casa de Cultura de Girona, la composició del qual es va modificar en sessió ordinària
de 23 de març de 2021 .
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Atès que el Ple ordinari de 20 de juliol de 2021 ha pres coneixement de la renúncia al
càrrec de diputada de la senyora Laia Pèlach i Saget, la qual formava part com a vocal
dels organismes esmentats, cal procedir a una nova designació de vocals per procedir
a la seva substitució.

Per tot això, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 

PRIMER. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 de
juliol de 2019, modificat posteriorment en la sessió extraordinària de data 6 d’agost de
2019 i  en les sessions ordinàries de 20 d’abril  i  20 de juliol  de 2021, en relació a
l’extrem de substituir com a membre del Consell Rector de l’organisme autònom de
Salut  Pública  (DIPSALUT),  la  senyora  Laia  Pèlach  i  Saget,  per  la  senyora  Marta
Guillaumes i Pibernat.

Establir la nova composició dels onze vocals de què constarà, a més del President, el
Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(DIPSALUT), designant per a les seves respectives vocalies les persones següents:

Maria Puig i Ferrer
Albert Piñeira i Brosel
Jaume Dulsat i Rodríguez
Jordi Camps i Vicente
Josep Sala i Leal
Maria Àngels Planas i Crous
Josep Piferrer i Puig
Lluís Amat Batalla
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Pere Casellas i Borrell
Marta Guillaumes i Pibernat
Gisela Saladich i Parés

SEGON. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 de
juliol de 2019, modificat en la sessió plenària de 23 de març de 2021, en relació a
l’extrem de substituir com a membre del Patronat de la Fundació Casa de Cultura de
Girona, la senyora Laia Pèlach i Saget, per la senyora Marta Guillaumes i Pibernat. 

Establir la nova composició dels sis vocals de què constarà, a banda del seu president
que serà el de la Diputació de Girona i el seu vicepresident, que serà el diputat de
l’Àrea  de Cultura  de la  Diputació  de Girona,  el  Patronat  de la  Fundació  Casa  de
Cultura  de  Girona,  designant  per  a  les  seves  respectives  vocalies  les  persones
següents:

Eduard Llorà i Cullet
Joan Fàbrega i Solé
Josep Maria Bagot i Belfort
Pere Casellas i Borrell
Carles Motas i Lópèz
Marta Guillaumes i Pibernat”
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

24. Precs i preguntes

El senyor President, comenta si hi ha algun prec, alguna pregunta per part de vostès?
Sí. Doncs endavant.

El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i diu: Sí, breu, gràcies,
senyor president. Simplement recordar que el mes de maig vàrem, arrel d'una moció
presentada en relació a la carretera de Toses, costa de dir, i la que va a l'ermita de
Sant  Grau,  es  va  suscitar  un  debat  que  podia  ser  més  destinat  a  qüestió
pressupostària, ens acostem al pressupost, que es va prendre el compromís de fer-
nos arribar quin era l'estat de la situació. Si ens ho podeu fer arribar, podrem fer algun
plantejament en aquest sentit, tal com ens suggeria l'il·lustre portaveu del Govern.

El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies  senyor  Casellas.  Era  una  moció,  senyor
Piñeira.

El  portaveu del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  respon:  Moltíssimes gràcies,  senyor
president, il·lustre diputat senyor Casellas. Bàsicament i de manera succinta: sí, s'hi
està treballant i, per tant, en aquest sentit, abans que s'acabi l'any, haurem de fer un
planteig,  perquè com vostè sap,  en van parlar  de cara al  fet  que s'incorpori  en el
pressupost, per tant, s'està mirant ara a nivell tècnic quines són les necessitats. I un
cop haguem acabat aquest treball, aleshores sí que li podrem dir alguna cosa, però en
qualsevol cas, la voluntat de la corporació, com ja li vam dir, és treballar-hi i això s'està
fent. Ja sap que els terminis, a vegades, a l'administració, i les redaccions i els estudis
són una mica més lents del que hom voldria, però estem en aquesta línia, sí. Per tant,
simplement corroboro que s'està fent.

El  senyor  President,  intervé  i  manifesta: En  som  conscients,  d'això,  i  per  tant,  a
carreteres estan mirant aquest projecte a fi i efecte que sigui... Per [...] que puguem,
l'introduirem. Sí, però fem-ho per ordre. En tot cas, ens hem passat l'ordre. És que jo
havia entès que no em demanava la paraula. D'acord. Val.

La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Disculpi, la
dinàmica encara l'he d'acabar d'ajustar. Volia formular tres preguntes. No sé quin és el
mecanisme: si les formulo totes tres. Totes tres, sí? Val. La primera és una pregunta
relacionada amb un acord d'una Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona. És
un dubte que tenim que ens ha aparegut. En un punt concret d'una Junta de Govern
Local de l'Ajuntament de Girona es declarava la caducitat de la... llegeixo literalment
perquè  així  ens  situem  una  mica.  Es  declara  la  caducitat  de  la  llicència  d'obres
número... bé, un número molt llarg... atorgada per acord de la Junta de Govern Local
de data 17 de gener del 2020 per restauració de la portalada de la Casa de Cultura de
Girona a favor de la Diputació de Girona. És, més que res, si algun diputat o diputada
ens podria ajudar a situar-nos en aquest punt, que entenem que aquí, la Diputació hi
té... En tot cas, no cal... Si ara no es pot respondre, agrairíem que ens ho poguessin
respondre per escrit o d'alguna manera.

El senyor President, diu: Gràcies. Formuli la segona.
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La senyora Marta Guillaumes, continua la seva intervenció: La segona té relació amb
el programa  Del mar als cims, del qual el senyor Amat recentment nomenat diputat
n'és una mica el cap d'aquest programa, i la pregunta és en relació a quina ha estat la
causa del retard a l'hora de poder, les escoles i els instituts, disposar d'aquest tipus de
subvencions. És a dir, quan ara, l'1 de setembre, moltes escoles i instituts han entrat a
la pàgina web, s'han trobat que les activitats estaven tancades. No es podia... de fet,
fins i tot algunes escoles i instituts han hagut de trucar a les entitats concretes perquè
no estaven publicades a la pàgina web les activitats relacionades amb el programa Del
mar als cims i volíem saber a què era degut això, perquè normalment... es dóna la
casualitat  que  sóc  docent  i,  per  tant,  habitualment,  sempre,  l'1  de  setembre  o  2,
entràvem a aquesta pàgina, que a més és un programa extraordinari, i es van trobar,
moltes escoles i instituts, que no hi havia les activitats actualitzades penjades. Llavors,
més que res, ens agradaria saber com és que s'ha retardat tant quan és un programa
tan extraordinari i que va molt bé per programar les sortides escolars a les escoles i
instituts, era més que això. I la tercera és un tema relacionat amb els dipòsits d'aigua
que la Diputació... No sé a quin diputat m'he de dirigir o he de mirar, perquè no ho sé
exactament. La Diputació té una xarxa molt extensa de dipòsits d'aigua distribuïts per
tot  el  territori.  Em  sembla  que  són  quasi  uns  300,  280  o  així,  ens  consta  que
l'emplenada no és  a  càrrec  de  la  Diputació,  sinó  que  són els  bombers,  però  ens
agradaria saber  si  al  llarg d'aquest  any s'han fet  les tasques de manteniment  que
pertocaven, etcètera, perquè ens consta que en algun incendi que hi ha hagut, aquests
dipòsits no estaven posats al dia. Més que res això .En tot cas, o ara o quan pertoqui.
Merci.

El senyor President, diu: Gràcies. Senyor Piñeira, el tema de la portalada.

El  portaveu  del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  pren  la  paraula  i  diu:  Moltíssimes
gràcies, senyor president, il·luestre diputada senyora Guillaumes. Vostè pensi que em
demanà per un acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona. I vagi
per endavant que la primera cosa que li he de dir és òbvia. Jo no sóc membre del
plenari  de  l'Ajuntament  de  Girona.  Per  tant,  en  aquest  sentit,  i  sense  que  senti
precedent, li intentaré respondre, en el benentès que, com sempre, jo no sóc membre
del plenari de l'Ajuntament i, per tant, en aquest sentit, m'és una mica difícil, si em va
demanant  acords  de  les  diferents  juntes  de  govern  dels  221  ajuntaments  de  la
demarcació. Per tant, entenc i reitero l'entenc, que aquí, el que haurà passat és que,
com  tota  obra  que  no  s'executa,  l'Ajuntament  haurà  decretat  la  caducitat  del
procediment un cop ha transcorregut el termini perquè es desenvolupi aquesta obra
sense que s'hagi executat. Per tant, entenc, i reitero l'entenc, que passarà això, però
en qualsevol cas, l'Ajuntament de Girona és qui ho hauria de respondre amb més
certesa  i  amb  més  verisimilitud,  però  com  que  sé  que  és  una  obra  que  no  s'ha
executat, simplement entenc que deurien fer un acte de tràmit per declarar la caducitat
un cop no executat dintre del període que es va donar de termini per a l'execució de
les obres. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada.

El senyor President, diu: Gràcies, senyor Piñeira. Senyor Amat.

El  diputat  delegat  de Medi  Ambient  i  portaveu del  grup d’ERC, senyor  Lluís Amat,
respon: El tema  Del mar als cims, entenc que ha estat un problema administratiu i,
probablement, per tot el canvi informàtic que hi ha hagut. De totes maneres, mirarem si
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hem de millorar una mica els terminis. Jo també sóc docent i l'entenc. I pel que fa als
dipòsits d'aigua, precisament aquesta setmana teníem una reunió amb bombers, amb
tots els responsables, per repassar això que vostè diu. Se'ns va anul·lar la visita del
cap  de  bombers  per  un  problema  que  va  tenir,  urgent.  Diria,  ara  estava  mirant
l'agenda, que la setmana que ve ens veiem i repassem. Era una reunió precisament
per això, per repassar l'estat de tots els dipòsits d'aigua. Quan acabem la reunió els
donaré la informació.

El senyor President, pren la paraula i manifesta: Precisament, només puntualitzar-ho,
la Diputació ha fet, històricament, aquesta xarxa de dipòsits precisament per ajudar els
bombers i els municipis per tal que, quan hi hagués un tema d'urgència, tinguéssim
aquests dipòsits. Nosaltres, el que sí que posem és... Nosaltres construïm el dipòsit,
però llavors és adient, cedim l'ús, i cedir l'ús vol dir per treure i posar aigua, perquè
nosaltres, al final, els acords amb els ajuntaments...  Jo he estat alcalde i he tingut
algun dipòsit d'aquests... Allò és el terreny, posar a disposició, la Diputació construeix
el  dipòsit  i  després  ja  cedeix  per  al  seu  manteniment,  per  la  seva  emplenada  i,
evidentment, quan fa falta, el tema de l'aigua per part dels bombers. Per tant, nosaltres
el que sí que hem fet és la construcció. Ara, no hem de fer les altres feines. Una altra
cosa és que es coordini per veure com ha anat, etc. Però a nosaltres, la feina que ens
toca és aquesta, que és la de la construcció. No el podríem estar omplint i traient tres
cents o dos cents i pico de dipòsits, perquè, en tot cas, no seria el que toca. Això es
posa perquè els bombers ho tinguin a disposició quan sigui absolutament necessari.
D'acord, alguna pregunta més per part d'algú?. No? Doncs aixequem la sessió fins al
proper mes d'octubre. Moltíssimes gràcies a tothom.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:50 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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