
Número: 211
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
Data: 23 de novembre de 2021
Hora: 12:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/8803

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 Bartrina
Josep Maria Bagot i Belfort
Lluís Amat i Batalla
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Joan Fàbrega i Solé
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

Excusa l’assistència: Josep Piferrer i Puig

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  19
d'octubre de 2021

2021/A010101/8803
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2 Decrets corresponents al mes d'octubre de 2021 2021/A010101/8803

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin
a) Decret  núm.  2021/3609  de  data  5/11/2021.  Aprovar

ocupació efectiva de les obres que consten transcrites
a  l’informe  del  cap  del  centre  gestor  d’Enginyeria  i
plànols adjunts del lot 1b) FEDER-Vies Verdes, i posar-
les en servei d’ús públic. 2021/X020304/8099

2021/A010101/8803

4 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5 Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment
dels terminis legals de pagament, de conformitat amb la
Llei  15/2010  de  5  de  juliol,  corresponent  al  segon
trimestre de 2021 - Tresoreria

2021/F030100/5062

6 Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment
dels terminis legals de pagament, de conformitat amb la
Llei 15/2010 de 5 de juliol, corresponent al tercer trimestre
de 2021 - Tresoreria

2021/F030100/8523

7 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol,  de  l'informe  trimestral  sobre  el  compliment  dels
terminis  legals  de  pagament  de  l'Organisme  Autònom
Xarxa  Local  de  Municipis  de  la  Diputació  de  Girona,
corresponent al tercer trimestre de 2021 - Tresoreria

2021/F030100/8536

8 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol,  de  l'informe  trimestral  sobre  el  compliment  dels
terminis  legals  de  pagament  de  l'Organisme  Autònom
Xarxa  Local  de  Municipis  de  la  Diputació  de  Girona,
corresponent al segon trimestre de 2021 - Tresoreria

2021/F030100/5063

9 Autoritzar  la  concertació  d'una  operació  d'endeutament
aprovada per acord de l'Assemblea General del Consorci
de les Vies Verdes de Girona, de data 7 d'octubre de 2021
- Tresoreria

2021/F021300/8389

10 Modificació  dels  requisits  bàsics  de  fiscalització  i
intervenció  limitada  prèvia  per  a  la  seva  adaptació  a
l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021
aplicables a la Diputació de Girona i a les entitats del seu
sector públic subjectes a funció interventora - Intervenció -
Control Intern

2021/D030700/8703

11 Modificació  dels  requisits  bàsics  de  fiscalització  i
intervenció  limitada  prèvia  per  a  les  despeses  i
obligacions,  aplicables  als  ens locals  adherits  al  Servei
d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals
- Intervenció - Control Intern Ens Locals

2021/X020200/7969
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12 Aprovació  del  Manual  de  normes  i  procediments  que
estableixen els criteris a seguir per l'entitat, recollits en el
pla  general  de  comptabilitat  pública  adaptat  a
l'administració  local,  aplicable  als  ens  locals  adherits  al
Servei d'Assistència a l'òrgan interventor de les Entitats
Locals  -  Intervenció -  Assistència en Control  Intern Ens
Locals

2021/X020204/8579

13 Aprovació de l'inventari de béns i drets del Consorci de
les Gavarres - Patrimoni i Expropiacions

2021/J010100/7599

14 Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  les  bases
reguladores  del  procediment  de  concessió  directa  de
subvencions  per  a  despeses  municipals  extraordinàries
del  Servei  d'Assistència  i  Cooperació  Municipal  -
Assistència i Cooperació als Municipis

2021/X020100/8339

15 Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  les  bases
reguladores  de  subvencions  als  ajuntaments  per  a
estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de
les polítiques d'habitatge - Habitatge

2021/X020100/8163

16 Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  les  bases
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments
i  consells  comarcals  per  a  la  compra  de  material  per
contribuir  a  la  lluita  contra  la  pobresa  energètica  -
Habitatge

2021/X020100/8166

17 Aprovació  inical  de  la  modificació  de  les  bases
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments
per  a  inversions  en  habitatges  destinats  a  polítiques
socials 2022 - Habitatge

2021/X020100/8182

18 Aprovació  inicial  de  la  modificació  de les  bases de les
subvencions  per  a  l'adquisició  d'habitatges  destinats  a
polítiques socials 2022  - Habitatge

2021/X020100/8186

19 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions
per  a  polítiques  de foment  de  la  participació  ciutadana
2022  -  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència

2021/X020100/8252

20 Aprovar el projecte modificat núm. 1 del titulat "Modificat
via verda entre Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i la
Vall de Bianya (Garrotxa)" - Servei d'Enginyeria -Protecció
Civil

2021/X020304/7443

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

2021/A030100/5234

22 Aprovació  de  l'adhesió  de  la  Diputació  de  Girona  al
Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública
de Catalunya (PCM - DIPLOCAT), dels seus estatuts i de
l'aportació  econòmica  de  l'exercici  2021  -  Gabinet  de
Presidència

2021/A080100/5034
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COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

23 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions
per  a  activitats  dels  centres i  instituts  d’estudis  locals  i
comarcals – Comunicació Cultural

2021/X020100/8608

24 Aprovació inicial de les bases rguladores de subvencions
per a edicions d’interès local editades per ajuntaments –
Comunicació Cultural

2021/X020100/8603

25 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions
per  a  edicions  dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i
comarcals – Comunicació Cultural

2021/X020100/8613

26 Aprovació inicial de les bases 4specifiques reguladores de
subvencions  per  al  Foment  de  produccions  editorials  –
Comunicació Cultural

2021/X020100/8604

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

27 Autorització i disposició de la despesa a favor de SUMAR
per fer front als costos addicionals generats per la COVID-
19  durant  els  períodes  compresos  entre  els  mesos  de
juliol i desembre de 2020 i  maig i juny de 2021 - Acció
Social

2021/D060103/8292

28 Aprovació de l'addenda de pròrroga per a l'any 2022 del
conveni d'encàrrec a mitjà propi a SUMAR per a la gestió
del Centre de dia les Bernardes - Acció Social 

2021/D060103/8285

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

29 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  les
subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions
en 4specif forestal i de prevenció incendis forestals – Medi
Ambient

2021/X020100/8080

30 Aprovació inicial de les bases 4specifiques reguladores de
subvencions  per  al  desenvolupament  d’actuacions  de
conservació del patrimoni natural per a consorcis gestor
d’espais d’interès natural i ajuntaments – Medi Ambient

2021/X020100/8462

31 Aprovació inicial del projecte de condicionament d’un tram
de la ctra. GIV-5235, entre PK 0+175 i el final, tm Maià de
Montcal – Xarxa Viària

2021/K010401/8611

32 Aprovació inicial del  projecte Eixampla i millora rasant i
drenatge  tram  ctra.  GIV-6228,  del  Pont  del  Príncep  a
Vilamalla – Xarxa Viària

2021/K010401/8612

JUNTA DE PORTAVEUS

33 Moció del grup de la CUP de defensa del territori i rebuig
al  projecte  d'ampliació  de  l'aeroport  de  Barcelona  i  de
priorització del TAV a Reus i Girona

2021/A040100/8858

34 Moció  del  grup  del  PSC  amb  motiu  del  dia  25  de
novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
vers les Dones

2021/A040100/8859
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35 Mocions d'urgència

36 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El senyor President, Miquel Noguer, pren la paraula i manifesta que anem a començar
aquesta sessió ordinària del  ple del  mes de novembre.  Abans,  disculpar el  diputat
senyor  Josep  Piferrer,  que  no  ens  pot  acompanyar.  Tot  seguit,  passaríem al  punt
primer 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 19 d'octubre de 2021

La  corporació  APROVA per  unanimitat  l’esborrany  de  l’acta  de  la  sessió  ordinària
anterior que va tenir lloc el dia 19 d’octubre de 2021, prèviament tramesa als senyors
diputats i a les senyores diputades.”

2. Decrets corresponents al mes d'octubre de 2021

S’informa dels decrets corresponents al mes d’octubre de 2021, numerats del núm.
3205 al núm. 3565.

3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin

b) Decret núm. 2021/3609 de data 5/11/2021. Aprovar ocupació efectiva de les
obres  que  consten  transcrites  a  l’informe  del  cap  del  centre  gestor
d’Enginyeria i plànols adjunts del lot 1b) FEDER-Vies Verdes, i posar-les en
servei d’ús públic. 2021/X020304/8099

Es sotmet a ratificació del Ple el decret número 2021/3609 de data 5 de novembre de
2021, el qual es transcriu literalment tot seguit:

“Atès que és necessari procedir a la RECEPCIÓ de l’OBRA - FIBRA ÒPTICA FEDER
EXPEDIENT 1823/2020 Lot 1b- proveïdor HERCAL DIGGERS. 
Atès el que disposen els articles 243.6 LCSP i 168 del RD 1098/2001 que permet per
casos excepcionals d’interès públic degudament motivats una ocupació efectiva de les
obres i posada en servei al ús públic, fent una acta de comprovació de les obres en els
termes de la LCSP I RD 1098/2001. 
Atès que aquesta decisió  d’ocupació  efectiva  i  posada en ús  pública  abans de la
recepció formal és competència de l’òrgan de contractació. 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació. 
Atès  que  d’acord  amb l’informe del  Cap  del  Centre  Gestor  d’enginyeria  del  dia  7
d’octubre de 2021, concorren supòsits d’urgència, en el sentit que el CTTI, Centre de
Telecomunicacions  i  Tecnologies  de  la  Informació,  necessiten  disposar  de  la  fibra
òptica per poder donar el servei als municipis de la zona adjacent i pròxima, pel que no
és possible esperar a la celebració del proper Ple ordinari  del dia 19 d’octubre de
2021. 
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Atès que  la  legislació  de règim local  atribueix  a  les  diputacions  les  competències
d’assistència tècnica i cooperació tècnica als municipis, article 36.1 b) de la llei 7/85,
de 2 d’abril de bases del règim local , article 91.2b) del Decret Legislatiu 2/2003.
De conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la
presidència (art. 34 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local), 
RESOLC 
Primer.- Aprovar l’ocupació efectiva de les obres que consten transcrites a l’informe del
Cap del Centre Gestor d’enginyeria i plànols adjunts del lot 1b) FEDER-Vies Verdes, i
posar-les en servei d’ús públic. 
Caldrà no obstant, aixecar la corresponent acta de comprovació de les obres, subscrita
pel Cap del Centre d’Enginyeria (Martí Sels), el contractista HERCAL DIGGERS, el
representant del CTTI, i comunicant-se a la Intervenció General per si vol assistir de
forma potestativa.
Segon.- Ratificar aquest decret en el proper Ple ordinari.”

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

4. Informació de la Presidència

Assistència a actes representatius:
- A Girona, a l’acte de Lliurament dels Premis de la DO Empordà, Premi Lledoner

d’Or 2020 i Premi Bacus Emporità 2020.
- A  Girona,  a  la  inauguració  dels  actes  en  motiu  del  25è  aniversari  de

l’Associació de Puntaires de Girona. 
- A Vilablareix, a la 6a edició de la Nit del Gourmet Català, amb la presència del

president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Pere Aragonès. 
- A Girona, a la inauguració de la 59a Edició de la Fira de Mostres. 
- A Girona, a la Missa de Sant Narcís. 
- A València, a la 50a edició dels Premis Octubre. 
- A París,  visita  i  reunió  al  Senat  Francès,  convidats  pels  senadors  de  la

Catalunya Nord. 
- A Girona, al sopar benèfic de celebració dels 25 anys de la Fundació Oncolliga

i comiat de la Sra. Lluïsa Ferrer, com a presidenta. 
- A Santa Coloma de Farners, als actes de la Fira de la Ratafia.
- A Girona, foto de patrocini del FC Girona. 

Visites:
- Amb el  Reverendíssim Pare  Abat  de  Montserrat,  Manel  Gasch  i  Huriós,  al

Monestir de Montserrat.
- Amb l’Hble. Sra. Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya, en visita

conjunta amb les presidentes de les Diputacions catalanes. 
- Amb l’Hble. Sr. Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball. 
- Amb la Sra. Laia Cañigueral, delegada del Govern de la Generalitat a Girona.
- Amb els  alcaldes  i  les  alcaldesses de:  Quart,  La  Tallada,  Castellfollit  de  la

Roca,  Vilamacolum,  Parlavà,  Terrades,  Vilamaniscle,  Llívia,  Sant  Pere
Pescador, Arbúcies i Anglès. 

- A l’Hospital d’Olot i a l’Ajuntament d’Olot, en visita a territori. 
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- A la Diputació d’Osca, visita al president Sr. Miguel Gracia. 
- A Salt, visita a la Factoria Cultural Coma-Cros i al Centre d’Arts Escèniques El

Canal, en visita a territori. 
- Amb el Sr. Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, a la seu

del COE, a Madrid, en visita conjunta amb els presidents de les Diputacions
catalanes. 

- Entitats i particulars: 33.

Reunions de treball: 
- Juntes de Govern.
- A la  Junta  del  Patronat  de  la  Fundación  Democracia  y  Gobierno  Local,  a

Madrid. 
- Presidències Diputacions i Entitats Municipalistes, amb el conseller d’Educació.
- Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
- Junta de Portaveus. 
- Reunió del Gabinet Territorial de Coordinació d’Emergències COVID-19.
- Rodes de Premsa: de presentació de SOM CULTURA 2021; de presentació de

la 40a edició de la Festa de la Ratafia 2021; de presentació del Pressupost de
la Diputació de Girona 2022, conjuntament amb el vicepresident primer de la
Diputació de Girona, Sr. Pau Presas. 

- Entrevista amb ONDA CERO. 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5. Donar  compte de  l'informe trimestral  sobre  el  compliment  dels  terminis
legals  de  pagament,  de  conformitat  amb  la  Llei  15/2010  de  5  de  juliol,
corresponent al segon trimestre de 2021 - Tresoreria. 2021/F030100/5062

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.

D'acord  amb aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent: 

“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Ma. Teresa Villar Roda, tresorera general de la Diputació de Girona, en l’exercici de les
funcions encomanades per  l’article  196 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5  de
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic  dels  funcionaris  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,
emeto l’informe següent:
Primer.  Com  a  mecanisme  de  transparència  en  matèria  de  compliment  de  les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010
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de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que
«3.  Els  tresorers  o,  si  no,  els  interventors  de  les  corporacions  locals  han  d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. »
«4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus
estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals [...]»
Segon.  L’àmbit  objectiu  d’aquest  informe,  de  conformitat  amb l'article  3  de  la  Llei
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats com
a  contraprestació  en  les  operacions  comercials  realitzades  entre  les  empreses  i
l’Administració,  de conformitat  amb el  que disposa la  Llei  de contractes del  sector
públic.   
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:

• Els  pagaments  efectuats  en  les  operacions  comercials  en  què  intervinguin
consumidors.

• Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.

• Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial.

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, estableix que:
«L’Administració  té  l’obligació  d’abonar  el  preu  dins  dels  trenta  dies  següents  a  la  data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el
que disposa el contracte dels bens lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix
l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment
del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament  en  els  termes  que  preveu  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual
s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials. [...].
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i  l’apartat 1 de l’article 243,
l’Administració  ha  d’aprovar  les  certificacions  d’obra  o  els  documents  que  acreditin  la
conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta
dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. [...]»
Quart.  Per  determinar  les  operacions  que  es  troben  dins  del  període  legal  de
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies,
pel  que  es  refereix  a  aquest  informe,  és  tindrà  en  compte  com a  data  d’inici  del
còmput,  la  data  d’entrada  de  la  factura  o  del  document  justificatiu  al  registre
administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre
al que fa referència l’informe. 
Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al segon trimestre de 2021:

a) Pagaments realitzats en el trimestre
b) Interessos de demora pagats en el trimestre
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre,

amb indicació del número i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint els terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5
de juliol

d) Període mig de pagament en dies, a efectes d’aquest informe
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Diputació de Girona: 
DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 41,65 1195 2.356.622,33 150 538.879,31

     20- Arrendaments i Cànons 46,52 41 78.614,09 3 16.180,10

     21- Reparació, Manteniment i conservació 36,38 244 697.833,59 16 89.152,19

     22- Material, Subministrament i Uns altres 43,35 877 1.567.978,61 129 430.065,35

     23- Indemnització per raó del servei 14,13 17 1.279,96 0

     24- Despesa de Publicacions 63,93 16 10.916,08 2 3.481,67

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 52,56 43 2.645.958,25 28 1.066.744,12

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 41,79 6 360.547,50 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 47,47 1244 5.363.128,08 178 1.605.623,43

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 29,60 243 767.616,28 14 47.129,44

     20- Arrendaments i Cànons 22,71 11 39.208,83 0

     21- Reparació, Manteniment i conservació 28,40 29 323.767,91 0

     22- Material, Subministrament i Uns altres 31,13 199 400.692,86 14 47.129,44

     23- Indemnització per raó del servei 10,00 1 63,50 0

     24- Despesa de Publicacions 23,99 3 3.883,18 0

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 39,66 22 1.222.322,12 11 333.522,63

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 32,07 5 1.095,00 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 75,41 109 387.288,51 5 143.389,14

TOTAL 43,37 379 2.378.321,91 30 524.041,21

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total
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Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) :
DIPSALUT

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 75,00 200 826.609,63 134 710.139,48
     20- Arrendaments i Cànons 60,22 11 12.141,23 10 9.228,80
     21- Reparació, Manteniment i conservació 68,69 4 409,60 2 1.521,49
     22- Material, Subministrament i Uns altres 75,21 185 814.058,80 122 699.389,19
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 85,30 2 3.659,38 1 23.699,06

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 40,54 3 14.365,00 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 74,86 205 844.634,01 135 733.838,54

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPSALUT

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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DIPSALUT

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 31,83 69 344.372,57 3 29.516,59
     20- Arrendaments i Cànons 48,95 4 3.350,35 1 3.136,56
     21- Reparació, Manteniment i conservació 14,00 1 205,70 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 31,54 64 340.816,52 2 26.380,03
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 33,31 2 12.084,51 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 28,00 1 28.560,00 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 48,90 31 44.616,73 1 44.939,40

TOTAL 34,68 103 429.633,81 4 74.455,99

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz: 
CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 30,32 89 56.873,24 18 3.798,14
     20- Arrendaments i Cànons 20,45 4 2.496,47 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 22,28 17 18.113,93 1 254,10
     22- Material, Subministrament i Uns altres 34,65 68 36.262,84 17 3.544,04
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 25,02 8 26.566,61 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 79,39 1 1.350,00 3 11.628,49

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 35,27 98 84.789,85 21 15.426,63

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 20,38 28 55.545,89 2 2.490,50
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 22,20 4 8.518,70 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 20,07 24 47.027,19 2 2.490,50
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 12,00 1 6.425,10 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 9,00 1 2.624,98 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 19,14 30 64.595,97 2 2.490,50

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci de les Vies Verdes: 
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CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 47,16 75 82.467,28 29 26.511,70
     20- Arrendaments i Cànons 63,33 3 1.324,65 3 1.324,65
     21- Reparació, Manteniment i conservació 50,02 24 45.709,07 8 20.239,67
     22- Material, Subministrament i Uns altres 41,42 48 35.433,56 18 4.947,38
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 59,24 12 64.288,32 3 73.495,48

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 53,90 87 146.755,60 32 100.007,18

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 27,13 30 63.796,99 1 1.680,00
     20- Arrendaments i Cànons 27,00 1 441,55 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 30,93 9 18.871,40 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 25,58 20 44.484,04 1 1.680,00
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 68,60 3 13.746,95 1 38.599,00

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 55,00 1 513,72 0

TOTAL 45,60 34 78.057,66 2 40.279,00

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci de les Gavarres:
CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 110,99 27 12.192,65 44 47.491,19
     20- Arrendaments i Cànons 277,00 0 2 137,94
     21- Reparació, Manteniment i conservació 125,25 11 4.888,82 11 12.600,40
     22- Material, Subministrament i Uns altres 104,51 16 7.303,83 31 34.752,85
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 125,67 0 5 30.808,78

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 115,98 27 12.192,65 49 78.299,97

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 50,51 4 14.910,03 5 20.656,65
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 61,55 1 204,49 1 18.121,81
     22- Material, Subministrament i Uns altres 38,76 3 14.705,54 4 2.534,84
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 57,54 1 2.646,27 2 1.893,65

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 13,38 7 14.750,35 3 384,91

TOTAL 40,91 12 32.306,65 10 22.935,21

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci d’Aigües Costa Brava Girona:
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CONSORCI D´AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 35,07 1264.848.196,34 17 951.288,18
     20- Arrendaments i Cànons 41,50 3 2.515,59 1 838,53
     21- Reparació, Manteniment i conservació 55,60 34 602.972,90 3 552.832,78
     22- Material, Subministrament i Uns altres 29,95 894.242.707,85 13 397.616,87
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 54,14 4 27.036,00 1 27.117,19

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 35,24 1304.875.232,34 18 978.405,37

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI D´´AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSORCI D´AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Segon

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 14,40 54 1.471.584,36 1 22.913,59
     20- Arrendaments i Cànons 28,00 1 838,53 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 34,32 15 138.330,96 1 22.913,59
     22- Material, Subministrament i Uns altres 11,98 38 1.332.414,87 0
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 18,18 2 27.703,68 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 33,00 1 7.140,00 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 14,56 57 1.506.428,04 1 22.913,59

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

“

El  senyor  President,  manifesta  que  passaríem  als  temes  de  les  comissions
informatives,  en  aquest  cas  la  primera  comissió  és  la  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i  Cooperació Local,  que aquí  hi  ha quatre punts que són de
donar compte i, en tot cas, diria a la vicepresidenta senyora M. Àngels Planas que els
anés fent i anés donant compte d’aquests punts.
La vicepresidenta quarta i  diputada d’Hisenda i  Serveis  Econòmics,  senyora Maria
Àngels Planas, intervé i diu: Bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, president. El
punt núm. 5 és donar compte de l’informe trimestral del compliment dels terminis legals
de pagament, de conformitat amb la Llei 15/2010 corresponent al segon trimestre. En
aquest  cas,  aquesta  llei  estableix  les  mesures  de lluita  contra  la  morositat  de  les
operacions  comercials  com a  mecanisme  de  transparència  en  el  compliment  dels
terminis legals de pagament i  l’obligació d’emissió d’informes periòdics.  Portem, en
aquest cas, el segon trimestre de la Diputació, de Dipsalut, Conservatori de Música
Isaac Albéniz, Consorci Vies Verdes; Consorci de les Gavarres i Consorci d’Aigües de
la Costa Brava. El punt núm. 6 és exactament el mateix. Simplement estem parlant del
tercer trimestre. El punt núm. 7 és també donar compte, però, en aquest cas és de
Xaloc, el tercer trimestre de Xaloc. I el punt núm. 8 és el segon trimestre de Xaloc. I el
punt núm. 9 ja és una concertació de crèdit. 

El Ple de la Corporació queda assabentat 

6. Donar  compte de  l'informe trimestral  sobre  el  compliment  dels  terminis
legals  de  pagament,  de  conformitat  amb  la  Llei  15/2010  de  5  de  juliol,
corresponent al tercer trimestre de 2021 - Tresoreria. 2021/F030100/8523

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.
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D'acord  amb aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent: 

“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Ma. Teresa Villar Roda, tresorera general de la Diputació de Girona, en l’exercici de les
funcions encomanades per  l’article  196 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5  de
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic  dels  funcionaris  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,
emeto l’informe següent:
Primer.  Com  a  mecanisme  de  transparència  en  matèria  de  compliment  de  les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que
«3.  Els  tresorers  o,  si  no,  els  interventors  de  les  corporacions  locals  han  d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. »
«4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus
estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals [...]»
Segon.  L’àmbit  objectiu  d’aquest  informe,  de  conformitat  amb l'article  3  de  la  Llei
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats com
a  contraprestació  en  les  operacions  comercials  realitzades  entre  les  empreses  i
l’Administració,  de conformitat  amb el  que disposa la  Llei  de contractes del  sector
públic.   
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:

a) Els  pagaments  efectuats  en  les  operacions  comercials  en  què  intervinguin
consumidors.

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.

c) Es deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es
regiran per l’establert en la seva legislació especial.

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, estableix que:
«L’Administració  té  l’obligació  d’abonar  el  preu  dins  dels  trenta  dies  següents  a  la  data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el
que disposa el contracte dels bens lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix
l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment
del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament  en  els  termes  que  preveu  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual
s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials. [...].
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i  l’apartat 1 de l’article 243,
l’Administració  ha  d’aprovar  les  certificacions  d’obra  o  els  documents  que  acreditin  la
conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta
dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. [...]»
Quart.  Per  determinar  les  operacions  que  es  troben  dins  del  període  legal  de
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies,
pel  que  es  refereix  a  aquest  informe,  és  tindrà  en  compte  com a  data  d’inici  del
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còmput,  la  data  d’entrada  de  la  factura  o  del  document  justificatiu  al  registre
administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre
al que fa referència l’informe. 
Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al tercer trimestre de 2021:

a) Pagaments realitzats en el trimestre
b) Interessos de demora pagats en el trimestre
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre,

amb indicació del número i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint els terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5
de juliol

d) Període mig de pagament en dies, a efectes d’aquest informe

Diputació de Girona: 
DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 34,51 1067 2.411.893,17 63 266.920,55

     20- Arrendaments i Cànons 39,33 42 103.593,63 6 27.811,77

     21- Reparació, Manteniment i conservació 32,46 169 862.957,05 9 47.560,78

     22- Material, Subministrament i Uns altres 35,26 839 1.439.820,46 46 189.358,82

     23- Indemnització per raó del servei 23,89 9 571,50 0

     24- Despesa de Publicacions 38,02 8 4.950,53 2 2.189,18
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 47,61 43 2.245.966,59 20 865.948,06

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 41,38 4 1.020,00 1 75,00

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 41,55 1114 4.658.879,76 84 1.132.943,61

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 39,16 245 780.707,18 16 123.940,47

     20- Arrendaments i Cànons 164,34 8 18.558,63 3 86.137,79

     21- Reparació, Manteniment i conservació 26,16 58 222.708,80 1 1.852,79

     22- Material, Subministrament i Uns altres 21,11 170 530.438,81 9 34.882,43

     23- Indemnització per raó del servei 16,00 3 190,50 0

     24- Despesa de Publicacions 41,31 6 8.810,44 3 1.067,46

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 70,55 20 319.762,85 6 132.488,17

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 132,22 0 2 320,00

Pendents d'aplicar a Pressupost 29,40 71 241.999,66 2 3.034,50

TOTAL 46,54 336 1.342.469,69 26 259.783,14

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) :
DIPSALUT

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 53,31 218 751.963,23 35 257.102,66
     20- Arrendaments i Cànons 130,98 19 15.191,01 5 48.534,70
     21- Reparació, Manteniment i conservació 28,45 8 2.184,56 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 48,12 191 734.587,66 30 208.567,96
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 70,21 1 1.548,80 1 10.535,71

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 48,37 4 31.430,00 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 53,35 223 784.942,03 36 267.638,37

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPSALUT

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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DIPSALUT

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 22,18 30 139.583,70 0
     20- Arrendaments i Cànons 10,41 3 895,40 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 0,00 0 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 22,27 26 138.608,39 0
     23- Indemnització per raó del servei 15,00 1 79,91 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 17,00 10 23.658,99 0

TOTAL 21,43 40 163.242,69 0

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz: 
CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 36,74 72 91.632,68 9 13.916,06
     20- Arrendaments i Cànons 50,63 2 302,50 2
     21- Reparació, Manteniment i conservació 28,24 16 22.082,28 1 1.049,07
     22- Material, Subministrament i Uns altres 39,02 54 69.247,90 6 12.441,22
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 32,77 2 8.056,42 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 11,00 1 2.624,98 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 35,88 75 102.314,08 9 13.916,06

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 22,14 29 27.694,61 2 1.332,04
     20- Arrendaments i Cànons 23,00 1 151,25 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 15,15 4 11.032,01 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 26,46 24 16.511,35 2 1.332,04
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 19,73 2 19.021,39 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 21,19 31 46.716,00 2 1.332,04

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci de les Vies Verdes: 
CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 44,79 41 103.764,05 13 18.858,34
     20- Arrendaments i Cànons 24,00 2 883,10 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 44,84 13 51.408,84 4 14.884,06
     22- Material, Subministrament i Uns altres 45,05 26 51.472,11 9 3.974,28
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 50,26 4 60.826,90 3 47.406,51

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 47,35 45 164.590,95 16 66.264,85

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 29,04 43 43.145,54 4 1.795,19
     20- Arrendaments i Cànons 41,50 2 883,10 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 34,40 15 27.091,32 2 1.418,12
     22- Material, Subministrament i Uns altres 18,49 26 15.171,12 2 377,07
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 46,61 9 139.701,63 5 99.422,49

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 23,00 1 3.025,00 0

TOTAL 43,61 53 185.872,17 9 101.217,68

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci de les Gavarres:
CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 55,20 48 55.257,02 6 30.337,09
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 76,85 12 1.769,98 3 18.597,97
     22- Material, Subministrament i Uns altres 48,44 36 53.487,04 3 11.739,12
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 68,97 1 2.650,46 3 4.539,92

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 56,27 49 57.907,48 9 34.877,01

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 19,52 29 33.702,48 3 150,88
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 14,70 2 1.328,01 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 19,71 27 32.374,47 3 150,88
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 102,51 3 212,82 10 4.351,33

TOTAL 29,38 32 33.915,30 13 4.502,21

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci d’Aigües Costa Brava Girona:
CONSORCI D´AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 36,68 123 4885743,73 29 156155
     20- Arrendaments i Cànons 35,75 3 2515,59 1 838,53
     21- Reparació, Manteniment i conservació 48,1 25 296342,76 11 134929,94
     22- Material, Subministrament i Uns altres 35,61 95 4586885,38 17 20386,53
     23- Indemnització per raó del servei 0 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0 0 0

Inversions reals 45 4 24388,83 1 17242,5

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 63 0 1 7140

Pendents d'aplicar a Pressupost 0 0 0

TOTAL 36,78 127 4910132,56 31 180537,5

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI D´´AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSORCI D´AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Tercer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 10,5 29 1319117,96 0
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 17,50 9 66520,07 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 10,13 20 1.252.597,89 0
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 28,46 6 2312292,76 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0 0 0

TOTAL 21,94 35 3.631.410,72 0

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

“

El Ple de la Corporació queda assabentat 

7. Donar  compte,  de  conformitat  amb  la  Llei  15/2010  de  5  de  juliol,  de
l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament
de  l'Organisme  Autònom  Xarxa  Local  de  Municipis  de  la  Diputació  de
Girona,  corresponent  al  tercer  trimestre  de  2021  -  Tresoreria.
2021/F030100/8536

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.

D'acord  amb aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent: 

“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol i per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul
del creixement i de la creació d’ocupació.  

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC
Període: 3t. trimestre 2021
Carmen  Gallego  Marín,  tresorera  accidental  de  XALOC,  en  l’exercici  de  les
funcions encomanades per l’article 196 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 i per
l’article 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i
de conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5
de  juliol,  de  modificació  de  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual
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s’estableixen mesures de lluita contra la morositat  en les operacions comercials
emeto el següent informe.
Primer.- Àmbit objectiu
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010,
són els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb
el disposat en la llei de contractes del sector públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i
lletres  de  canvi  i  els  pagaments  d’indemnització  per  danys,  inclosos  els
pagaments per entitats asseguradores.

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 

Per  tant,  afecta  principalment  als  Capítols  II  i  VI  de  les  entitats  de  pressupost
limitatiu, despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància
als Capítols IV i VII. 
Segon.- Determinació del termini de pagament  
L’article  33  de  la  Llei  11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de  recolzament  a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article
4 de la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:

e) “El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data
o termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després
de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot
quan  hagués  rebut  la  factura  o  sol·licitud  de  pagament  equivalent  amb
anterioritat.
Els  proveïdors  hauran de fer  arribar  la factura o sol·licitud de pagament
equivalent als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a
comptar des de la data de recepció  efectiva de les mercaderies o de la
prestació dels serveis.
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de
la factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de
termini  de  pagament,  sempre  que  es  trobi  garantida  la  identitat  i
autenticitat  del  signatari,  la  integritat  de  la  factura,  i  la  recepció  per
l'interessat.

f) Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o
de comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels
béns o els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no
podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció
dels  béns  o  de  la  prestació  dels  serveis.  En  aquest  cas,  el  termini  de
pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació
o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud
de pagament s'hagués rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació.

g) Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un
termini superior a 60 dies naturals.

h) Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a
quinze  dies,  mitjançant  una  factura  comprensiva  de  tots  els  lliuraments
realitzats en aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un
únic document a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació
periòdica de factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput
del  termini  la  data  corresponent  a  la  meitat  del  període  de  la  factura
resumen periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti,
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segons el cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals
des d'aquesta data.”

Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent:

“3.  Els  Tresorers,  o,  en  el  seu  defecte,  Interventors  de  les  Corporacions
locals,  elaboraran  trimestralment  un  informe  sobre  el  compliment  dels
terminis previstos en aquesta Llei  per al  pagament de les obligacions de
cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global
de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
4.  Sense  perjudici  de  la  possible  presentació  i  debat  en  el  Ple  de  la
Corporació  local,  l’esmentat  informe s’haurà  de  remetre,  en  tot  cas,  als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu
àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus
respectius Estatuts d’ Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les
Entitats locals. […].”

Així  doncs,  essent  l’obligació  d’informació  de  caràcter  trimestral,  correspon
l’emissió de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol,
octubre i gener.
Quart.- Contingut de l’informe del 3t. trimestre de 2021 
Pel que fa al tercer trimestre de l’any 2021, consultada la comptabilitat de XALOC
resulten les següents dades:

Nombre Import %
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 299 1.344.465,42 96,79%
Resta de pagaments 7 44.611,45 3,21%
Pagaments totals durant el trimestre 306 1.389.076,87 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 1 2.000,00
legal a la data de tancament del trimestre natural

Cinquè.- Remissió  
D’acord  amb  l’article  quart,  apartat  4,  de  la  Llei  15/2010,  es  dóna  trasllat  del
present informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació
i debat en el Ple.
Girona, a la data de signatura d’aquest document
La tresorera accidental,
Carmen Gallego Marín””

El Ple de la Corporació queda assabentat 

8. Donar  compte,  de  conformitat  amb  la  Llei  15/2010  de  5  de  juliol,  de
l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament
de  l'Organisme  Autònom  Xarxa  Local  de  Municipis  de  la  Diputació  de
Girona,  corresponent  al  segon  trimestre  de  2021  -  Tresoreria.
2021/F030100/5063

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.

D'acord  amb aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent: 

“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
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operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol i per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul
del creixement i de la creació d’ocupació.  

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC
Període: 2t. trimestre 2021
Jaume  Puaté  Costa,  tresorer  per  absència  de  XALOC,  en  l’exercici  de  les
funcions encomanades per l’article 196 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 i per
l’article 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i
de conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5
de  juliol,  de  modificació  de  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat  en les operacions comercials
emeto el següent informe.
Primer.- Àmbit objectiu
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010,
són els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb
el disposat en la llei de contractes del sector públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i
lletres  de  canvi  i  els  pagaments  d’indemnització  per  danys,  inclosos  els
pagaments per entitats asseguradores.

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 

Per  tant,  afecta  principalment  als  Capítols  II  i  VI  de  les  entitats  de  pressupost
limitatiu, despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància
als Capítols IV i VII. 
Segon.- Determinació del termini de pagament  
L’article  33  de  la  Llei  11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de  recolzament  a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article
4 de la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:

i) “El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data
o termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després
de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot
quan  hagués  rebut  la  factura  o  sol·licitud  de  pagament  equivalent  amb
anterioritat.
Els  proveïdors  hauran de fer  arribar  la factura o sol·licitud de pagament
equivalent als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a
comptar des de la data de recepció  efectiva de les mercaderies o de la
prestació dels serveis.
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de
la factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de
termini  de  pagament,  sempre  que  es  trobi  garantida  la  identitat  i
autenticitat  del  signatari,  la  integritat  de  la  factura,  i  la  recepció  per
l'interessat.

j) Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o
de comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels
béns o els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no
podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció
dels  béns  o  de  la  prestació  dels  serveis.  En  aquest  cas,  el  termini  de
pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació
o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud
de pagament s'hagués rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació.
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k) Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un
termini superior a 60 dies naturals.

l) Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a
quinze  dies,  mitjançant  una  factura  comprensiva  de  tots  els  lliuraments
realitzats en aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un
únic document a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació
periòdica de factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput
del  termini  la  data  corresponent  a  la  meitat  del  període  de  la  factura
resumen periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti,
segons el cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals
des d'aquesta data.”

Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent:

“3.  Els  Tresorers,  o,  en  el  seu  defecte,  Interventors  de  les  Corporacions
locals,  elaboraran  trimestralment  un  informe  sobre  el  compliment  dels
terminis previstos en aquesta Llei  per al  pagament de les obligacions de
cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global
de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
4.  Sense  perjudici  de  la  possible  presentació  i  debat  en  el  Ple  de  la
Corporació  local,  l’esmentat  informe s’haurà  de  remetre,  en  tot  cas,  als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu
àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus
respectius Estatuts d’ Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les
Entitats locals. […].”

Així  doncs,  essent  l’obligació  d’informació  de  caràcter  trimestral,  correspon
l’emissió de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol,
octubre i gener.
Quart.- Contingut de l’informe del 2t. trimestre de 2021 
Pel que fa al segon trimestre de l’any 2021, consultada la comptabilitat de XALOC
resulten les següents dades:

Nombre Import %
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 394 446.622,10 47,04%
Resta de pagaments 83 502.868,67 52,96%
Pagaments totals durant el trimestre 477 949.490,77 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la2 1.140,81
data de tancament del trimestre natural

Cinquè.- Remissió  
D’acord  amb  l’article  quart,  apartat  4,  de  la  Llei  15/2010,  es  dóna  trasllat  del
present informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació
i debat en el Ple.
Girona, a la data de signatura d’aquest document
El tresorer per absència,
Jaume Puaté Costa””

El Ple de la Corporació queda assabentat 

9. Autoritzar la concertació d'una operació d'endeutament aprovada per acord
de l'Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, de data
7 d'octubre de 2021 - Tresoreria. 2021/F021300/8389

Vist l’acord de l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, de
data 7 d’octubre de 2021, el text del qual es transcriu íntegrament a continuació:
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“Vista la sol·licitud efectuada pel gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona en data
22 de setembre de 2021 de concertar una operació d’endeutament a llarg termini per import
de 3.422.389,95 euros per la necessitat d’obtenir recursos financers per atendre «la viabilitat
i  execució  dels  7  projectes  d’ampliació  de la  xarxa  de vies  verdes  amb cofinançament
FEDER  per  part  del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de
Catalunya.».
Vist  l’informe i  proposta emès per  la  tresorera en data 23 de setembre de 2021 per  la
concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini. 
D’acord amb l’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
en  endavant  LCSP,  estan  exclosos  de  l’àmbit  d’aquesta  Llei  «els  contractes  relatius  a
serveis financers relacionats amb l’emissió, compra, venda o transferència de valors o altres
instruments financers /..../  i els contractes de préstec i operacions de tresoreria».
Atès que l’article 4 de la LCSP estableix que els contractes exclosos es regeixen per les
seves normes especials, i s’apliquen els principis d’aquesta Llei per resoldre els dubtes i
llacunes que es puguin presentar.
Atès  que  el  pressupost  de  l’exercici  2021  del  Consorci  de  les  Vies  Verdes  preveu  la
concertació  d’una operació d’endeutament a  llarg termini  per un import  de 5.900.000,00
euros.
Vist l’article 47.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local  que
estableix  que es  requereix  el  vot  favorable  de la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de
membres de les corporacions per a l’aprovació d’operacions financeres o de crèdit quan el
seu import excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del seu pressupost.
D’acord amb l’atribució de les competències establertes a l’article 12.1. b) dels Estatus del
Consorci de les Vies Verdes.
Per tot l’anterior, proposo elevar a l’Assemblea General l’adopció del següent acord:
Primer. Concertar una operació d’endeutament amb les característiques bàsiques següents:
a) Forma d’instrumentació: operació de préstec a llarg termini
b) Finalitat: obtenir recursos financers per atendre la viabilitat i execució dels 7 projectes

d’ampliació  de  la  xarxa  de  vies  verdes  amb  cofinançament  FEDER  per  part  del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

c) Import: 3.422.389,95 euros 
d) Termini total de l’operació: 9 anys inclòs 1 any de carència.
e)  Sistema d’amortització: quotes d’amortització constants.
f) Termini o períodes de les liquidacions: trimestral, per trimestres naturals vençuts.
g) Tipus d’interès: variable 
D’acord amb el que estableix l’article 48 bis del TRLRHL, aquesta operació està subjecta al
principi de prudència financera, en els termes regulats a la Resolució 4 de juliol de 2017, de
la Secretaria General del Tresor i Política Financera.
Segon. El cost total màxim de l’operació d’endeutament i les principals magnituds, d’acord
amb les característiques de l’operació, indicades en el punt primer, i les Resolucions de  4
de juliol  de 2017,  de la  Secretaria  General  del  Tresor  i  Política  Financera i  la  de 3  de
setembre de 2021, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la
que s’actualitza l’Annex 1 de la Resolució de 4 de juliol de 2017, són:
a) Vida mitjana de l’operació: 61,50 mesos.
b) Diferencial màxim Annex 1: 3,13 punts bàsics.
c) Diferencial  màxim  Annex  3:  50,00  punts  bàsics,  atès  que  el  Consorci  compleix  les

condicions  d’elegibilitat  al  Fons  d’impuls  econòmic,  regulades  en  el  Reial  decret  llei
17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

D’acord amb aquestes magnituds, el cost total màxim de l’operació és l’Euribor a 3 mesos
més un diferencial màxim de 53,13 punts bàsics. 
Tenint en compte que l’Euribor a 3 mesos a data 3/09/2021 és de -48,90 punts bàsics el cost
total màxim de l’operació és de 4,23 punts bàsics (0,04%). 
S’adjunta a aquesta proposta el quadre amb la taula d’amortització prevista.
Tercer. Funcionament de l’operació durant el període de carència:
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Les propostes podran preveure que, durant el període de carència, l’operació funcioni com
una pòlissa de crèdit, de tal manera que es puguin fer disposicions parcials del capital. En
aquest cas, i durant aquest període, el Consorci abonarà a l’entitat prestatària l’import dels
interessos  que  es  generin  sobre  l’import  del  préstec  disposat,  i  la  comissió  de  no
disponibilitat, per la part del capital no disposat. 
Finalitzat aquest període de carència, es consolidarà l’import no disposat del préstec en la
seva totalitat, amb el corresponent ingrés en el compte operatiu del Consorci.
Quart. Criteris de valoració de les propostes que presentin les entitats financeres.  
Per valorar les ofertes i determinar la millor proposta, es proposen els criteris de valoració
següents, amb una puntuació màxima de 100 punts :
- Diferencial en punts bàsics sobre l’Euribor a 3 mesos, complint el principi de prudència

financera (60 punts).
La millor  proposta serà la que ofereixi  la  major  diferència  o rebaixa de punts bàsics
respecte  el  diferencial  total  (excloent  la  comissió  de  no  disponibilitat)  de  prudència
financera (annex 1 + annex 3). 
La millor proposta obtindrà 60 punts
La  puntuació  de  la  resta  de  propostes  es  determinarà  proporcionalment,  segons  la
fórmula següent (2 decimals sense arrodoniment):

Puntuació = 60 x ((Dmax – Di)/(Dmax- D))
Dmax: Diferencial màxim en pb, d’acord amb prudència financera (actualment 53,13 
pb)
Di: Diferencial en pb de la proposta que s’està valorant
D: Diferencial en pb de la millor proposta

- Comissió de no disponibilitat, complint el principi de prudència financera (20 punts).
La comissió de no disponibilitat durant el primer any de carència de l’operació, no podrà 
superar el 0,10% anual.
La millor proposta serà la que ofereixi el percentatge de la comissió de no disponibilitat 
més baix.
La millor proposta obtindrà 20 punts
La puntuació de la resta de propostes es determinarà proporcionalment, segons la 
fórmula següent (2 decimals sense arrodoniment):
Puntuació = 20 x ((0,10% – Ci)/(0,10% - C))
Ci: Comissió en percentatge de la proposta que s’està valorant
C: Comissió en percentatge de la millor proposta.
La puntuació de les propostes en les que la disponibilitat del capital, i el seu abonament
en  el  compte  operatiu  del  Consorci,  sigui  de  tot  el  capital  en  el  moment  de  la
formalització de l’operació serà de zero punts. 

-  Comissió o tipus d’interès aplicable sobre el saldo del compte bancari operatiu vinculat a
l’operació d’endeutament (màxim 20 punts)
Aquest criteri es valorarà, de manera motivada, atenent a l’oferta que, en el seu cas, es 
proposi sobre les condicions financeres d’aplicació al compte bancari vinculat a l’operació
d’endeutament, atenent a :
a. Percentatge de comissió o despesa sobre els saldos mitjos
b. Import de la franquícia
c. Termini de manteniment de les condicions

Cinquè. Els interessos de demora no podran superar el tipus d’interès de l’operació més un
recàrrec del 2% anual (Annex 3 de la Resolució de 4 de juliol de 2017).
Sisè. Entitats financeres.
Atès que els fons que s’obtenen de les operacions d’endeutament financer són recursos que
integren la tresoreria de l’entitat local, i d’acord amb les bases d’execució del pressupost de
la Diputació de Girona, la tresoreria del Consorci està integrada, des d’un punt de vista
orgànic i  funcional,  a la tresoreria general  de la Diputació de Girona, i  en aplicació dels
principis d’eficiència i eficàcia de la gestió financera, es proposa convidar a presentar oferta
a les entitats financeres amb les que la Diputació de Girona gestiona la tresoreria general.
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El termini per a la presentació de les propostes econòmiques serà de 15 dies naturals a
comptar des del dia següent al de la recepció de la invitació a participar en la presentació
d’ofertes.
Setè. Òrgan competent.
L’òrgan competent per concertar aquesta operació d’endeutament és l’Assemblea General,
per majoria absoluta, d’acord amb l’article 47.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de bases del  règim local,  que estableix que es requereix el  vot  favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de les corporacions per a l’aprovació d’operacions
financeres o de crèdit quan el seu import excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris
del seu pressupost.
Vuitè.  La concertació  d’aquesta operació  no requereix  prèvia  autorització  de la  Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor, sense perjudici del que estableixi el
preceptiu informe de la intervenció.
Novè.  Es  faculta  el  president  del  Consorci  de  les  Vies  Verdes  perquè,  mitjançant  la
corresponent resolució, determini les entitats a les que convidarà a presentar oferta i pugui
dictar  les normes que resultin necessàries per  a la  interpretació i  aclariments d’aquesta
operació d’endeutament, sense contravenir el present acord.”

Atès que l’article 54 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  estableix  que  els  organismes
autònoms i els ens i societats mercantils dependents requeriran la prèvia autorització
del Ple de la corporació i informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions de
crèdit  a llarg termini.

Atès que, d’acord amb l’article 122.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, els consorcis estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat
i  control de l’Administració Pública a la qual estiguin adscrits,  sense perjudici de la
seva subjecció al que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

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:

Únic. Autoritzar  la  concertació de l’operació  d’endeutament  aprovada per  acord de
l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, de data 7 d’octubre
de 2021, amb les característiques bàsiques següents:

a. Forma d’instrumentació: operació de préstec a llarg termini
b. Finalitat:  obtenir  recursos financers  per  atendre  la  viabilitat  i  execució  dels  7

projectes d’ampliació de la xarxa de vies verdes amb cofinançament FEDER per
part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

c. Import: 3.422.389,95 euros 
d. Termini total de l’operació: 9 anys inclòs 1 any de carència.
e.  Sistema d’amortització: quotes d’amortització constants.
f. Termini o períodes de les liquidacions: trimestral, per trimestres naturals vençuts.
g. Tipus d’interès: variable.”

La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, comenta
que  el  punt  núm.  9  és  autoritzar  la  concertació  d’una  operació  d’endeutament
aprovada per l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes. En aquest cas, el
7 d’octubre  l’Assemblea la  va  aprovar.  I  el  gerent  de Vies  Verdes ens ha fet  una
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sol·licitud a la Diputació per concertar una operació d’endeutament a llarg termini de
3.422.389,95 € per necessitat d’obtenir recursos financers per atendre la viabilitat dels
7 projectes d’ampliació de la xarxa de Vies Verdes amb el cofinançament de FEDER,
per part del Departament de Territori de la Generalitat. Per tant, el que avui portem és
autoritzar aquesta operació d’endeutament. L’operació, ja hem dit que era un préstec a
llarg  termini,  a  9  anys,  inclòs  un  any de carència,  i  les  quotes  d’amortització  són
constants, i el termini o períodes de liquidació són trimestrals, per trimestres naturals
vençuts i el tipus d’interès és variable. Moltíssimes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna paraula en aquest sentit? Sí, senyora
Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, manifesta: Bé, més que res que d’acord amb
el posicionament que vam fer a Vies Verdes, votarem una abstenció.
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies. Per tant, quedaria amb 25 vots a
favor i 1 abstenció aquest punt núm. 9.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 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.

10. Modificació  dels  requisits  bàsics  de  fiscalització  i  intervenció  limitada
prèvia per a la seva adaptació a l'Acord del Consell de Ministres de 15 de
juny de 2021 aplicables a la Diputació de Girona i a les entitats del seu
sector públic subjectes a funció interventora - Intervenció - Control Intern.
2021/D030700/8703

“El Real decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017), té per objecte la regulació
dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a
les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del
sector  públic  i  defineix  el  règim  de  control  intern  general  com  aquella  activitat
economicofinancera del sector públic local exercida per l’òrgan interventor mitjançant
l’exercici de la funció interventora i el control financer. 

L’objectiu principal de la funció interventora té per objecte controlar, abans que siguin
aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui
la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la normativa aplicable, els
consorcis  adscrits,  que donen lloc  al  reconeixement  de drets  o a  la  realització  de
despeses,  així  com  els  ingressos  i  pagaments  que  se’n  derivin,  i  la  inversió  o
l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva
gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. 

L’article  13 regula el  règim de fiscalització i  intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics,  establint  en  el  seu  apartat  1  que,  previ  informe  de  l’òrgan  interventor  i  a
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia. 
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Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de Girona,
en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits
bàsics,  els  quals  engloben  tots  els  tipus  de  despeses  i  obligacions  amb  efectes
pressupostaris  de  l’entitat,  a  excepció  d’aquells  que  els  sigui  d’aplicació  el  règim
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar
adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 (ACM2008), de la
Intervenció general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la
previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici
de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en l’exercici de les actuacions de
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics per a la Diputació
de Girona i als ens del seu sector públic local. Posteriorment, amb la publicació en
data 2 d’agost de 2018 de l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018
(ACM2018), aquest acord va ser modificat en les sessions plenàries de 16 d’octubre
de 2018, 17 de desembre de 2019 i 21 de gener i 19 de maig de 2020..

En data 23 de juny de 2021 es publica al BOE la Resolució de 16 de juny de 2021, de
la Intervenció general de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres
de 15 de juny de 2021 (ACM2021), amb el que es dóna aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics en l’àmbit dels convenis i transferències a
comunitats autònomes realitzades de conformitat amb l’article 86 de la Llei general
pressupostària.

L’àmbit objectiu de l’ACM2021 es limita a reformar i desenvolupar els tipus de despesa
afectats per la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que ha
introduït importants novetats tant en matèria de convenis com en el règim jurídic de les
conferencies sectorials.

És per això, que es fa necessària la determinació i actualització de tipus de despeses i
obligacions  que  estaran  sotmeses  al  règim  de  requisits  bàsics  als  efectes  de
fiscalització i intervenció limitada prèvia en els termes que preveu l’article 13 del RD
424/2017,  així  com  també  determinar  i  actualitzar  els  requisits  a  comprovar  i
considerats de caràcter bàsic per a cadascun d’ells, adaptant al sector públic local els
requisits fixats pels diferents Acords del Consell de Ministres respecte a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics, en tot allò que és d’aplicació a les
entitats locals.

A més, també s’incorporen les modificacions en la descripció d’alguns d’aquests tipus
de despeses i obligacions, fruit dels resultats derivats de l’exercici del control durant el
present exercici.

Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons, i en els termes que preveu
l’article 13 del RD 424/2017 i de les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació,
i d’acord amb l’article 52 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, la Comissió Informativa
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d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local,  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

Primer.-  Modificar  els  tipus  de  despeses  i  obligacions  sotmeses  a  fiscalització  i
intervenció limitada prèvia de requisits  bàsics per  a la  Diputació de Girona i  a les
entitats del seu sector públic, que es concreten en l’Annex I d’aquest acord, els quals
formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de de
despeses i obligacions amb efectes pressupostaris a l’entitat adaptats als Acord del
Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, 20 de juliol de 2018 i 15 de juny de 2021.

Segon.- Aprovar les modificacions dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord
del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, a l’Acord del Consell de Ministres de
20 de juliol de 2018 i a l’Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021, en
l’exercici de les actuacions de fiscalització i  intervenció limitada prèvia en règim de
requisits bàsics, que es concreten en l’Annex II d’aquest acord, els quals formen part
del mateix a tots els efectes legals per a la Diputació de Girona i a les entitats del seu
sector públic.

Tercer.-  Informar que les modificacions derivades d’un canvi semàntic en algun dels
tipus de despeses o obligacions, o bé, en algun dels requisits bàsics, sempre que no
impliquin un canvi d’interpretació o contingut, així com l’actualització de les referències
legals que els emparen, podran ser actualitzats al llarg de l’exercici sense necessitat
de nou acord.

Quart.- El present acord entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva adopció i
sempre i quan hagi estat degudament adaptat el programa informàtic utilitzat per a
l’emissió dels informes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.

Cinquè.- Donar compte del present acord a la Intervenció de Fons, a la Secretaria i a
la Tresoreria, així com als diferents centres gestors, tant de la Diputació de Girona com
de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.

ANNEX I
Tipus de despeses i obligacions, sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics
(Es relacionen,  a  títol  informatiu,  quines  són  les  disposicions  de l’ACM corresponent  que regulen  la
mateixa despesa o obligació)

1. ÀREA DE PERSONAL
ACM200

8
ACM20

18
ACM20
21

1.1 Altes personal funcionari    

 1.1.1
Aprovació de convocatòria de personal funcionari de 
carrera (fase A)

- - -

 1.1.2
Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí 
(fase A)

- - -

 1.1.3 Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D) - - -

 1.1.4 Nomenament de personal funcionari interí (fase AD/D) - - -

 1.1.5
Nomenament de personal funcionari derivat de comissió 
de serveis (fase AD/D)

- - -

 1.1.6
Nomenament i cessament de personal funcionari derivat 
de lliure designació (fase AD/D)

- - -

 1.1.7 Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD) - - -
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1.2 Altes personal laboral    

 1.2.1 Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A) - - -

 1.2.2
Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal 
(fase A)

- - -

 1.2.3 Contractació de personal laboral fix (fase D) 2.1 - -

 1.2.4 Contractació de personal laboral temporal (fase AD/D) 2.2 - -

 1.2.5
Contractació de personal laboral temporal a través d'un Pla
de contractació (fase D)

2.2 - -

 1.2.6 Pròrroga de contractes laborals (fase AD) 2.4 - -

      

1.3 Altes personal directiu i/o eventual    

 1.3.1 Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A) - - -

 1.3.2 Contractació de personal directiu (fase D) - - -

 1.3.3 Contractació de personal eventual (fase AD) - - -

      

1.4 Expedients de nòmines de retribucions del personal    

 1.4.1 Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O) 3 - -

      

1.5 Expedients de productivitat, complements, i altres variacions    

 1.5.1
Autorització i compromís del complement de productivitat 
(fase AD)

- - -

 1.5.2
Autorització i compromís d'altres plusos i complements 
(polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte 
de diners, ...) (fase AD)

- - -

 1.5.3 Autorització i compromís d'altres productivitats (fase AD) - - -

 1.5.4 Autorització i compromís de serveis (fase AD) - - -

 1.5.5
Autorització i compromís de grau personal consolidat (fase 
AD)

- - -

 1.5.6 Autorització i compromís d'indemnitzacions (fase AD) - - -

 1.5.7
Reconeixement del complement de productivitat (fase 
ADO/O)

- - -

 1.5.8
Reconeixement d'altres plusos i complements 
(polivalències, disponibilitat, treball en festius, menyscapte 
de diners, ...) (fase ADO/O)

- - -

 1.5.9 Reconeixement d'altres productivitats (fase ADO/O) - - -

 
1.5.1
0

Reconeixement de serveis (fase ADO/O) - - -

 
1.5.1
1

Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO/O) - - -

 
1.5.1
2

Reconeixement d'indemnitzacions (fase ADO/O) - - -

      

1.6
Expedients relatius a contribucions al Pla de pensions dels 
empleats de l'Entitat local i organismes autònoms

   

 1.6.1 Aprovació de la despesa (fase AD) - - -

 1.6.2
Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase 
ADO/O)

4 - -

      

1.7
Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la 
Seguretat Social

   

 1.7.1
Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la 
Seguretat Social (fase ADO/O)

5 - -
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1.8
Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al 
personal, tant funcionari com laboral

   

 1.8.1 Aprovació de la convocatòria (fase A) 25 - -

 1.8.2
Compromís de la despesa o resolució de la convocatòria 
(fase AD/D)

25 - -

 1.8.3 Reconeixement de la concessió de l'ajuda (fase ADO/O) 25 - -

      

1.9
Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant 
funcionari com laboral

   

 1.9.1 Concessió de bestretes al personal (fase AD) 25 - -

 1.9.2
Reconeixement de la concessió de bestretes al personal 
(fase ADO/O)

25 - -

 1.9.3
Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb 
sentència al seu favor (fase ADO)

27 - -

      
1.1
0

Altres expedients de personal    

 
1.10.
1

Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 
1.10.
2

Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 
1.10.
3

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

 

2.
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I 
PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

ACM200
8

ACM20
18

ACM20
21

2.1

Preparació i adjudicació d'expedients de contractació d'obres
(inclosos els contractes de subministrament de fabricació 
quan el PCAP determini l'aplicació directa del contracte 
d'obres) 

   

 2.1.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 2.1.1.A) -

 2.1.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) - 2.1.1.B) -

 2.1.3
Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

-
2.1.1.B.

2)
-

      

2.2
Preparació i adjudicació d'expedients de contractació 
conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir 
l'import estimatiu de les obres

   

 2.2.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD) -
2.2.1.A.

1)
-

 
2.2.2

Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

-
2.2.1.A.

2)
-

      

2.3

Preparació i adjudicació d'expedients de contractació 
conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 
de la L 9/2017, no sigui possible establir l'import estimatiu de 
les obres

   

 2.3.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte) - 2.2.2.A) -

 
2.3.2

Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD projecte)

- 2.2.2.A) -

 
2.3.3

Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase AD
obra)

- 2.2.2.B) -

      

2.4

Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra 
(incloses les fases posteriors a la formalització en els 
contractes tramitats en el marc d'un sistema de 
racionalització tècnica de la contractació)
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 2.4.1 Modificats (fase AD) - 2.1.2 -

 2.4.2 Continuació provisional de les obres (fase RC/A)  -  - -

 2.4.3 Revisió de preus (fase AD) - 2.1.3 -

 2.4.4 Certificacions d'obres (fase O) - 2.1.4 -

 2.4.5
Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el 
pagament de les certificacions d'obres (fase O)

- 2.1.5 -

 2.4.6 Certificació final (fase O) - 2.1.6 -

 2.4.7 Liquidació (fase O) - 2.1.7 -

 2.4.8
Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 2.1.8 -

 2.4.9 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 2.1.9 -

 
2.4.1
0

Resolució del contracte (fase ADO/O) - 2.1.10 -

 

2.4.1
1

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (fase ADO)

- 2.1.11 -

      

2.5 Expedients de concessió d'obres    

 2.5.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 6.1.A) -

 2.5.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) - 6.1.B.1) -

 2.5.3
Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

- 6.1.B.2) -

 2.5.4 Modificats (fase AD) - 6.2 -

 2.5.5 Revisió de preus (fase AD) - 6.3 -

 2.5.6 Abonaments per aportacions durant la construcció (fase O) - 6.4.1 -

 2.5.7
Abonaments per aportacions al final de la construcció (fase
O)

- 6.4.2 -

 2.5.8

Abonaments en cas que el finançament de la construcció 
de l'obra es realitzi a través de subvencions o préstecs 
reintegrables, d'acord amb l'article 265 de la L 9/2017 (fase
O)

- 6.4.3 -

 2.5.9
Abonament al concessionari de la retribució per la 
utilització de l'obra (fase O)

- 6.5 -

 
2.5.1
0

Aportacions públiques a l'explotació, previstes a l'article 
268 de la L 9/2017 (fase ADO/O)

- 6.6 -

 
2.5.1
1

Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 6.7 -

 
2.5.1
2

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 6.8 -

 
2.5.1
3

Resolució del contracte (fase ADO) - 6.9 -

 
2.5.1
4

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (fase ADO)

- 6.10 -

 
2.5.1
5

Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi 
resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase 
ADO)

- 6.11 -

      

2.6

Expedients de subministraments (subministraments en 
general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al tractament
de la informació, i els contractes de subministraments de 
fabricació quan el PCAP no determini l'aplicació directa del 
contracte d'obres, i per a les fases posteriors a la 
formalització en els contractes tramitats en el marc d'un 
sistema de racionalització tècnica de la contractació)
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 2.6.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 3.1.1.A) -

 2.6.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) -
3.1.1.B.

1)
-

 
2.6.3

Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

-
3.1.1.B.

2)
-

 2.6.4 Revisió de preus (fase AD) - 3.1.2 -

 2.6.5 Modificació del contracte (fase AD) - 3.1.3 -

 2.6.6 Abonaments a compte (fase O) - 3.1.4 -

 2.6.7 Pròrroga del contracte (fase AD) - 3.1.6 -

 2.6.8 Entregues parcials i Liquidació (fase O) - 3.1.5 -

 2.6.9
Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 3.1.7 -

 
2.6.1
0

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 3.1.8 -

 
2.6.1
1

Resolució del contracte (fase ADO) - 3.1.9 -

 

2.6.1
2

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (fase ADO)

- 3.1.10 -

      

2.7

Expedients de serveis (serveis en general, i per a les fases 
posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la 
contractació)

   

 2.7.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 4.1.1.A) -

 2.7.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) -
4.1.1.B.

1)
-

 2.7.3
Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

-
4.1.1.B.

2)
-

 2.7.4 Modificació del contracte (fase AD) - 4.1.2 -

 2.7.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) - 4.1.3 -

 2.7.6 Abonaments a compte (fase O) - 4.1.4 -

 2.7.7 Pròrroga dels contractes (fase AD) - 4.1.6 -

 2.7.8 Entregues parcials i Liquidació (fase O) - 4.1.5 -

 2.7.9
Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 4.1.7 -

 
2.7.1
0

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 4.1.8 -

 
2.7.1
1

Resolució del contracte (fase ADO) - 4.1.9 -

 

2.7.1
2

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (fase ADO)

- 4.1.10 -

      

2.8 Expedients de concessió de servei    

 2.8.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - - -

 2.8.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) - - -

 2.8.3
Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

- - -

 2.8.4 Modificats (fase AD) - - -

 2.8.5 Revisió de preus (fase AD) - - -

 2.8.6 Abonaments per aportacions (fase O) - - -

 2.8.7 Abonaments en el cas que el finançament del servei es - - -
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realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables 
(fase O)

 2.8.8
Abonament al concessionari de la retribució pel servei 
(fase O)

- - -

 2.8.9 Pròrroga dels contractes (fase AD) - - -

 
2.8.1
0

Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- - -

 
2.8.1
1

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - - -

 
2.8.1
2

Resolució del contracte (fase ADO) - - -

 
2.8.1
3

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (fase ADO)

- - -

 
2.8.1
4

Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi 
resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase 
ADO)

- - -

      

2.9 Encàrrecs de gestió regulats en la L 9/2017    

 2.9.1 Encàrrec (fase AD) - - 6

 2.9.2 Modificacions de l'encàrrec (fase AD) - 8.2.2 -

 2.9.3 Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O) - 8.2.3 -

 2.9.4 Liquidació (fase O) - 8.2.4 -

      

2.1
0

Adquisició de béns immobles    

 
2.10.
1

Aprovació de la despesa (fase A)
17.1.A.2)
17.4.A)

- -

 
2.10.
2

Compromís de la despesa (fase AD/D)
17.1.B.1)
17.4.B)

- -

 
2.10.
3

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

2.1
1

Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a 
expedient independent o en expedient d'alienació de 
l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament

   

 
2.11.
1

Proposta d'arrendament (fase A)
17.3.1.1)
17.5.1.1)

- -

 
2.11.
2

Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D)
17.3.1.2)
17.5.1.2)

- -

 
2.11.
3

Pròrroga i novació (fase AD)
17.3.2
17.5.2

- -

 
2.11.
4

Revisió de preus (fase AD) - - -

 
2.11.
5

Reconeixement de l'obligació (fase O)
17.3.3
17.5.3

- -

      
2.1
2

Permuta de béns    

 
2.12.
1

Aprovació i compromís de la permuta (fase AD) - - -

 
2.12.
2

Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

2.1
3

Contractes privats    
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2.13.
1

Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 
2.13.
2

Compromís de la despesa (fase D) - - -

 
2.13.
3

Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

2.1
4

Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a 
publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la L 9/2017

   

 
2.14.
1

Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) - - -

 
2.14.
2

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

2.1
5

Contractació de creació i interpretació artística i literària i 
contractes privats d'espectacles

   

 
2.15.
1

Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 7.1 -

 
2.15.
2

Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) - 7.1 -

 
2.15.
3

Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

- 7.1 -

 
2.15.
4

Modificació del contracte (fase AD) - 7.2 -

 
2.15.
5

Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) - 7.2 -

 
2.15.
6

Abonaments a compte (fase O) - 7.2 -

 
2.15.
7

Pròrroga dels contractes (fase AD) - 7.2 -

 
2.15.
8

Liquidació (fase O) - 7.2 -

 
2.15.
9

Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 7.2 -

 
2.15.
10

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 7.2 -

 
2.15.
11

Resolució del contracte de serveis (fase ADO) - 7.2 -

 

2.15.
12

Pagament de primes o compensacions als participants en 
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas de
renúncia a la celebració del contracte o desistiment del 
procediment (fase ADO)

- 7.2 -

      

2.1
6

Reclamacions que es formulen davant l'administració, en 
concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per 
responsabilitat patrimonial

   

 
2.16.
1

Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de 
l'obligació (fase ADO)

6.1 - -

 
2.16.
2

Execució de sentències (fase ADO) - - -

      
2.1
7

Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius 
amb contingut econòmic

   

 
2.17.
1

Acte de resolució del recurs (fase ADO) - - -

      

2.1
8

Expedients de contractació menor    

 
2.18.
1

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -
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2.1
9

Contractes tramitats en el marc d'un sistema de 
racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase 
d'adjudicació/formalització)

   

 
2.19.
1

Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària) -
5.1.1.A)

5.2.1
-

 
2.19.
2

Inici de licitació de subministrament  (sense fase 
pressupostària)

-
5.1.1.A)

5.2.1
-

 
2.19.
3

Inici de licitació de servei  (sense fase pressupostària) -
5.1.1.A)

5.2.1
-

 
2.19.
4

Adjudicació de l'acord marc d'obres, serveis o 
subministraments (sense fase pressupostària)

- 5.1.1.B) -

 
2.19.
5

Formalització de l'acord marc d'obres, serveis o 
subministraments susceptible de recurs especial (sense 
fase pressupostària)

- 5.1.1.C) -

 
2.19.
6

Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase 
AD)

- 5.1.2 -

 
2.19.
7

Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase 
pressupostària)

- 5.1.3 -

 
2.19.
8

Modificació de l'acord marc de subministraments (sense 
fase pressupostària)

- 5.1.3 -

 
2.19.
9

Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase 
pressupostària)

- 5.1.3 -

 
2.19.
10

Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació 
d'obres (fase AD)

- 5.2.2 -

 
2.19.
11

Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació 
de serveis (fase AD)

- 5.2.2 -

 
2.19.
12

Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació 
de subministraments (fase AD)

- 5.2.2 -

      

2.2
0

Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i 
privats, i responsabilitat patrimonial

   

 
2.20.
1

Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 
2.20.
2

Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 
2.20.
3

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

3.
ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS 
DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

ACM200
8

ACM20
18

ACM20
21

3.1 Subvencions en règim de concurrència competitiva    

 3.1.1 Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A) 18.1.A) - -

 3.1.2 Ampliació i/o distribució del crèdit (A) 18.1.A) - -

 3.1.3 Compromís de la despesa (fase D) 18.1.B) - -

 3.1.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.1.C) - -

      

3.2 Subvencions de concessió directa    

 3.2.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A) - -

 3.2.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B) - -

      

3.3 Subvencions nominatives    

 3.3.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A) - -

 3.3.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B) - -
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3.4
Expedients de convenis subscrits amb entitats 
col·laboradores en el marc de la L 38/2003

   

 3.4.1
Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (fase 
AD)

20.1 - -

 3.4.2 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 20.2 - -

 3.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 20.3 - -

      

3.5
Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les 
quals no és aplicable la L 38/2003

   

 3.5.1 Aprovació de la despesa (fase A) 19.1 - -

 3.5.2 Compromís de la despesa (fase D) 19.1 - -

 3.5.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 19.1 - -

 3.5.4 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 19.2 - -

     

3.6

Convenis interadministratius a subscriure entre organismes 
públics i entitats de dret públic vinculades o dependents 
d'una mateixa administració pública i convenis amb subjectes
de dret privat 

  2.4.2

 3.6.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - 2.4.2.1

 3.6.2 Modificacions (fase AD) - - 2.4.2.2

 3.6.3 Pròrroga del conveni (fase AD) - - 2.4.2.2

 3.6.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 2.4.2.3

 3.6.5 Resolució (fase O) - - 2.4.2.4

      

3.7 Convenis interadministratius   2.4.1

 3.7.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - 2.4.1.1

 3.7.2 Modificacions (fase AD) - - 2.4.1.2

 3.7.3 Pròrroga del conveni (fase AD) - - 2.4.1.2

 3.7.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 2.4.1.3

 3.7.5 Resolució (fase O) - - 2.4.1.4

      

3.8 Transferències a ens dependents    

 3.8.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 3.8.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 3.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

3.9 Encomanes de gestió de la L 40/2015    

 3.9.1 Aprovació de l'encomana (fase AD) - - -

 3.9.2 Modificacions (fase AD) - - -

 3.9.3 Pròrroga de l'encomana (fase AD) - - -

 3.9.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      
3.1
0

Altres expedients de subvencions, transferències i convenis    

 
3.10.
1

Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 
3.10.
2

Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 
3.10.
3

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -
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4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS
ACM200

8
ACM20

18
ACM20

21
4.1
.

Convenis urbanístics    

 4.1.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - -

 4.1.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

4.2
.

Ocupació directa    

 4.2.1
Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase 
A)

- - -

 4.2.2 Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (fase D) - - -

 4.2.3 Pagament de l'ocupació directa a justificar (fase O) - - -

      

4.3 Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses    

 4.3.1
Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat 
d'ocupació (fase A)

- - -

 4.3.2 Dipòsits previs (fase D) 8.1 - -

 4.3.3 Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO) 8.2 - -

 4.3.4
Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de 
mutu acord (fase AD/D)

8.3 - -

 4.3.5
Determinació del justipreu per Jurat Provincial 
d'expropiació o òrgan anàleg (fase AD/D)

8.4 - -

 4.3.6 Pagament o consignació del preu just (fase O) - - -

 4.3.7
Pagament d'interessos de demora per retràs en la 
determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO)

8.5 - -

      

4.4 Altres expedients urbanístics    

 4.4.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 4.4.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 4.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

5. DESPESES FINANCERES
ACM200

8
ACM20

18
ACM20

21
5.1 Actius financers    

 5.1.1 Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO) - - -

 5.1.2
Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits 
(fase ADO)

- - -

 5.1.3

Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances 
realitzats per l'entitat local i els seus organismes autònoms 
a la tresoreria o les caixes d'altres agents econòmics (fase 
ADO)

- - -

 5.1.4 Adquisició d'accions i participacions (fase RC/AD) - - -

 5.1.5
Reconeixement d'adquisició d'accions i participacions (fase
ADO/O)

- - -

 5.1.6
Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals 
o els seus organismes autònoms (fase ADO)

- - -

   -   

5.2 Passius financers    

 5.2.1
Amortització de préstecs i interessos derivats d'aquests, si 
és el cas (fase ADO)

- - -

 5.2.2
Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades 
en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes 
autònoms (fase ADO)

- - -
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5.3
Convenis que instrumentin la concessió de préstecs o 
bestretes finançats amb càrrec al capítol 8, als quals no sigui 
d'aplicació la L 38/2003

  2.5.2

 5.3.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - 2.5.2.1

 5.3.2 Modificacions (fase AD) - - 2.5.2.2

 5.3.3 Pròrroga del conveni (fase AD) - - 2.5.2.2

 5.3.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 2.5.2.3

 5.3.5 Resolució (fase O) - - 2.5.2.4

      

5.4 Altres despeses financeres    

 5.4.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 5.4.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 5.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

“
El senyor President, manifesta que seguim amb el punt 10è de l’ordre del dia, senyora
Planas.
La vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas, diu: Simplement és una modificació
dels  requisits bàsics de fiscalització de la  intervenció limitada prèvia per a la  seva
adaptació a l’acord del Consell de Ministres, del 15 de juny del 2021, aplicables a la
Diputació de Girona i també a les entitats del seu sector públic subjectes a la funció
interventora, de control intern. S’han introduït importants novetats, tant en matèria de
convenis com de règim jurídic de les conferències sectorials. Per tant, respecte a la
funció interventora en règim de requisits bàsics hi ha uns canvis, i el que s’ha fet és
introduir aquests canvis. No és altra cosa que això. Seguint la normativa, que és el que
ens demanava. Moltíssimes gràcies.
El senyor President,  diu: Molt  bé. Alguna consideració? No, per tant ho donem per
aprovat.

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

11. Modificació  dels  requisits  bàsics  de  fiscalització  i  intervenció  limitada
prèvia per a les despeses i obligacions, aplicables als ens locals adherits al
Servei  d'assistència  als  òrgans  interventors  de  les  entitats  locals  -
Intervenció - Control Intern Ens Locals. 2021/X020200/7969

“El Real decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017), té per objecte la regulació
dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a
les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del
sector  públic  i  defineix  el  règim  de  control  intern  general  com  aquella  activitat
economicofinancera del sector públic local exercida per l’òrgan interventor mitjançant
l’exercici de la funció interventora i el control financer. 

L’objectiu principal de la funció interventora té per objecte controlar, abans que siguin
aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui
la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la normativa aplicable, els
consorcis  adscrits,  que donen lloc  al  reconeixement  de drets  o a  la  realització  de
despeses,  així  com  els  ingressos  i  pagaments  que  se’n  derivin,  i  la  inversió  o

45



l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva
gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. 

L’article  13 regula el  règim de fiscalització i  intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics,  establint  en  el  seu  apartat  1  que,  previ  informe  de  l’òrgan  interventor  i  a
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia. 

Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de Girona,
en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits
bàsics,  els  quals  engloben  tots  els  tipus  de  despeses  i  obligacions  amb  efectes
pressupostaris  de  l’entitat,  a  excepció  d’aquells  que  els  sigui  d’aplicació  el  règim
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar
adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 (ACM2008), de la
Intervenció general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la
previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici
de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en l’exercici de les actuacions de
fiscalització  i  intervenció  limitada  prèvia  en  règim de  requisits  bàsics,  per  als  ens
adherits al Servei d’Assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona.
Posteriorment, amb la publicació en data 2 d’agost de 2018 de l’Acord del Consell de
Ministres de 20 de juliol de 2018 (ACM2018), aquest acord va ser modificat en les
sessions plenàries de 16 d’octubre de 2018, 17 de desembre de 2019 i 19 de maig de
2020. Els esmentats acords van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província número
70, de data 11 d’abril de 2018, al número 210, de 2 de novembre de 2018, al número
247,  de  30  de  desembre  de  2019  i  al  número  106,  de  6  de  juny  de  2020,
respectivament, essent vigents a partir de l’endemà de la seva publicació.

En data 23 de juny de 2021 es publica al BOE la Resolució de 16 de juny de 2021, de
la Intervenció general de l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres
de 15 de juny de 2021 (ACM2021), amb el que es dóna aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics en l’àmbit dels convenis i transferències a
comunitats autònomes realitzades de conformitat amb l’article 86 de la Llei general
pressupostària.

L’àmbit objectiu de l’ACM2021 es limita a reformar i desenvolupar els tipus de despesa
afectats per la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que ha
introduït importants novetats tant en matèria de convenis com en el règim jurídic de les
conferencies sectorials.

Entre els serveis d’assistència inclosos en l’àmbit del Servei d’assistència als òrgans
interventors de les entitats locals de Girona, i concretament dins l’àmbit de la funció
interventora, s’ofereix, entre d’altres, l’Inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, i les fitxes de fiscalització i

46



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

És per això, que des del Servei d’assistència procedeix determinar i  actualitzar els
tipus de despeses i obligacions que estaran sotmeses al règim de requisits bàsics als
efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia en els termes que preveu l’article
13 del RD 424/2017, així com també determinar i actualitzar els requisits a comprovar i
considerats de caràcter bàsic per a cadascun d’ells, adaptant al sector públic local els
requisits fixats pels diferents Acords del Consell de Ministres respecte a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics, en tot allò que és d’aplicació a les
entitats locals.

A més, també s’incorporen les modificacions en la descripció d’alguns d’aquests tipus
de despeses i obligacions, fruit dels resultats derivats de l’exercici del control durant el
present exercici.

Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons, i en els termes que preveu
l’article 13 del RD 424/2017 i de les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació,
i d’acord amb l’article 52 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, la Comissió Informativa
d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local,  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar les modificacions dels tipus de despeses i obligacions sotmeses a
fiscalització  i  intervenció  limitada  prèvia  en  règim de  requisits  bàsics,  per  als  ens
adherits al Servei d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals, que es
concreten en l’Annex l  d’aquest  acord,  els  quals  formen part  del  mateix  a tots  els
efectes  legals,  i  els  quals  engloben  tots  els  tipus  de  despeses  i  obligacions  amb
efectes pressupostaris a l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim
ordinari  de  fiscalització  i  intervenció  prèvia,  adaptats  als  Acords  del  Consell  de
Ministres de 30 de maig de 2008, de 20 de juliol de 2018 i de 15 de juny de 2021.

SEGON.  Aprovar  les  modificacions  dels  requisits  bàsics  a  comprovar  adaptats  a
l’Acord del  Consell  de Ministres de 30 de maig de 2008,  a l’Acord del  Consell  de
Ministres de 20 de juliol de 2018, i a l’Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de
2021, en l’exercici de les actuacions de fiscalització i  intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics, que es concreten en l’Annex ll  d’aquest acord, els quals
formen  part  del  mateix  a  tots  els  efectes  legals,  per  als  ens  adherits  al  Servei
d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals.

TERCER. Informar que les modificacions derivades d’un canvi semàntic en algun dels
tipus de despeses o obligacions, o bé, en algun dels requisits bàsics, sempre que no
impliquin un canvi d’interpretació o contingut, així com l’actualització de les referències
legals que els emparen, podran ser actualitzades al llarg de l’exercici sense necessitat
de nou acord. 
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QUART. Publicar el present acord i els seus annexos (Annex l i Annex ll) en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.

CINQUÈ. El present acord serà vigent des de l’endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial  de  la  Província sempre i  quan hagi  estat  degudament  adaptat  el  programa
informàtic utilitzat per a l’emissió dels informes de fiscalització i  intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics.

ANNEX I
Tipus de despeses i obligacions, sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics
(Es relacionen,  a  títol  informatiu,  quines  són  les  disposicions  de l’ACM corresponent  que regulen  la
mateixa despesa o obligació)

1. ÀREA DE PERSONAL
ACM200

8
ACM20

18
ACM20
21

1.1 Altes personal funcionari    

 1.1.1
Aprovació de convocatòria de personal funcionari de 
carrera (fase A)

- - -

 1.1.2
Aprovació de convocatòria de personal funcionari interí 
(fase A)

- - -

 1.1.3 Nomenament de personal funcionari de carrera (fase D) - - -

 1.1.4 Nomenament de personal funcionari interí (fase AD/D) - - -

 1.1.5
Nomenament de personal funcionari derivat de comissió 
de serveis (fase AD/D)

- - -

 1.1.6
Nomenament i cessament de personal funcionari derivat 
de lliure designació (fase AD/D)

- - -

 1.1.7 Altres formes de provisió de personal funcionari (fase AD) - - -

      

1.2 Altes personal laboral    

 1.2.1 Aprovació de convocatòria de personal laboral fix (fase A) - - -

 1.2.2
Aprovació de convocatòria de personal laboral temporal 
(fase A)

- - -

 1.2.3 Contractació de personal laboral fix (fase D) 2.1 - -

 1.2.4 Contractació de personal laboral temporal (fase AD/D) 2.2 - -

 1.2.5
Contractació de personal laboral temporal a través d'un 
Pla de contractació (fase D)

2.2 - -

 1.2.6 Pròrroga de contractes laborals (fase AD) 2.4 - -

      

1.3 Altes personal directiu i/o eventual    

 1.3.1 Aprovació de convocatòria de personal directiu (fase A) - - -

 1.3.2 Contractació de personal directiu (fase D) - - -

 1.3.3 Contractació de personal eventual (fase AD) - - -

      

1.4 Expedients de nòmines de retribucions del personal    

 1.4.1 Nòmines de retribucions del personal (fase ADO/O) 3 - -

      

1.5 Expedients de productivitat, complements, i altres variacions    

 1.5.1
Autorització i compromís del complement de productivitat 
(fase AD)

- - -

 1.5.2
Autorització i compromís d'altres plusos i complements 
(polivalències, disponibilitat, treball en festius, 

- - -
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menyscapte de diners, ...) (fase AD)

 1.5.3 Autorització i compromís d'altres productivitats (fase AD) - - -

 1.5.4 Autorització i compromís de serveis (fase AD) - - -

 1.5.5
Autorització i compromís de grau personal 
consolidat (fase AD)

- - -

 1.5.6 Autorització i compromís d'indemnitzacions (fase AD) - - -

 1.5.7
Reconeixement del complement de productivitat (fase 
ADO/O)

- - -

 1.5.8
Reconeixement d'altres plusos i complements 
(polivalències, disponibilitat, treball en festius, 
menyscapte de diners, ...) (fase ADO/O)

- - -

 1.5.9 Reconeixement d'altres productivitats (fase ADO/O) - - -

 
1.5.1
0

Reconeixement de serveis (fase ADO/O) - - -

 
1.5.1
1

Reconeixement de grau personal consolidat (fase ADO/O) - - -

 
1.5.1
2

Reconeixement d'indemnitzacions (fase ADO/O) - - -

      

1.6
Expedients relatius a contribucions al Pla de pensions dels 
empleats de l'Entitat local i organismes autònoms

   

 1.6.1 Aprovació de la despesa (fase AD) - - -

 1.6.2
Reconeixement de l'aportació al pla de pensions (fase 
ADO/O)

4 - -

      

1.7
Expedients d'aprovació i reconeixement de la quota a la 
Seguretat Social

   

 1.7.1
Aprovació i reconeixement de la quota patronal a la 
Seguretat Social (fase ADO/O)

5 - -

      

1.8
Expedients per a la concessió d'ajudes d'acció social al 
personal, tant funcionari com laboral

   

 1.8.1 Aprovació de la convocatòria (fase A) 25 - -

 1.8.2
Compromís de la despesa o resolució de la convocatòria 
(fase AD/D)

25 - -

 1.8.3 Reconeixement de la concessió de l'ajuda (fase ADO/O) 25 - -

      

1.9
Expedients per a la concessió de bestretes al personal, tant 
funcionari com laboral

   

 1.9.1 Concessió de bestretes al personal (fase AD) 25 - -

 1.9.2
Reconeixement de la concessió de bestretes al personal 
(fase ADO/O)

25 - -

 1.9.3
Concessió de bestretes reintegrables a treballadors amb 
sentència al seu favor (fase ADO)

27 - -

      

1.10 Altres expedients de personal    

 
1.10.
1

Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 
1.10.
2

Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 
1.10.
3

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

 

2.
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, CONTRACTES PATRIMONIALS I 
PRIVATS, I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

ACM200
8

ACM20
18

ACM20
21

2.1 Preparació i adjudicació d'expedients de contractació    
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d'obres (inclosos els contractes de subministrament de 
fabricació quan el PCAP determini l'aplicació directa del 
contracte d'obres) 

 2.1.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 2.1.1.A) -

 2.1.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) - 2.1.1.B) -

 2.1.3
Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

-
2.1.1.B.

2)
-

      

2.2
Preparació i adjudicació d'expedients de contractació 
conjunta de projecte i obra, quan sigui possible establir 
l'import estimatiu de les obres

   

 2.2.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD) -
2.2.1.A.

1)
-

 
2.2.2

Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

-
2.2.1.A.

2)
-

      

2.3

Preparació i adjudicació d'expedients de contractació 
conjunta de projecte i obra, quan, en el cas de l'article 234.5 
de la L 9/2017, no sigui possible establir l'import estimatiu de
les obres

   

 2.3.1 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD projecte) - 2.2.2.A) -

 
2.3.2

Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD projecte)

- 2.2.2.A) -

 
2.3.3

Aprovació de l'expedient de despesa de les obres (fase 
AD obra)

- 2.2.2.B) -

      

2.4

Efectes, compliment i extinció dels contractes d'obra 
(incloses les fases posteriors a la formalització en els 
contractes tramitats en el marc d'un sistema de 
racionalització tècnica de la contractació)

   

 2.4.1 Modificats (fase AD) - 2.1.2 -

 2.4.2 Continuació provisional de les obres (fase RC/A)  -  - -

 2.4.3 Revisió de preus (fase AD) - 2.1.3 -

 2.4.4 Certificacions d'obres (fase O) - 2.1.4 -

 2.4.5
Reconeixement de l'obligació per l'IVA meritat en el 
pagament de les certificacions d'obres (fase O)

- 2.1.5 -

 2.4.6 Certificació final (fase O) - 2.1.6 -

 2.4.7 Liquidació (fase O) - 2.1.7 -

 2.4.8
Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 2.1.8 -

 2.4.9 Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 2.1.9 -

 
2.4.1
0

Resolució del contracte (fase ADO/O) - 2.1.10 -

 

2.4.1
1

Pagament de primes o compensacions als participants en
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas 
de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del
procediment (fase ADO)

- 2.1.11 -

      

2.5 Expedients de concessió d'obres    

 2.5.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 6.1.A) -

 2.5.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) - 6.1.B.1) -

 2.5.3
Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

- 6.1.B.2) -

 2.5.4 Modificats (fase AD) - 6.2 -

 2.5.5 Revisió de preus (fase AD) - 6.3 -

 2.5.6 Abonaments per aportacions durant la construcció (fase - 6.4.1 -
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O)

 2.5.7
Abonaments per aportacions al final de la construcció 
(fase O)

- 6.4.2 -

 2.5.8

Abonaments en cas que el finançament de la construcció 
de l'obra es realitzi a través de subvencions o préstecs 
reintegrables, d'acord amb l'article 265 de la L 9/2017 
(fase O)

- 6.4.3 -

 2.5.9
Abonament al concessionari de la retribució per la 
utilització de l'obra (fase O)

- 6.5 -

 
2.5.1
0

Aportacions públiques a l'explotació, previstes a l'article 
268 de la L 9/2017 (fase ADO/O)

- 6.6 -

 
2.5.1
1

Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 6.7 -

 
2.5.1
2

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 6.8 -

 
2.5.1
3

Resolució del contracte (fase ADO) - 6.9 -

 
2.5.1
4

Pagament de primes o compensacions als participants en
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas 
de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del
procediment (fase ADO)

- 6.10 -

 
2.5.1
5

Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi 
resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase 
ADO)

- 6.11 -

      

2.6

Expedients de subministraments (subministraments en 
general, els d'adquisició d'equips i sistemes per al 
tractament de la informació, i els contractes de 
subministraments de fabricació quan el PCAP no determini 
l'aplicació directa del contracte d'obres, i per a les fases 
posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la 
contractació)

   

 2.6.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 3.1.1.A) -

 2.6.2 Adjudicació (sense fase pressupostària/AD/D) -
3.1.1.B.

1)
-

 
2.6.3

Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

-
3.1.1.B.

2)
-

 2.6.4 Revisió de preus (fase AD) - 3.1.2 -

 2.6.5 Modificació del contracte (fase AD) - 3.1.3 -

 2.6.6 Abonaments a compte (fase O) - 3.1.4 -

 2.6.7 Pròrroga del contracte (fase AD) - 3.1.6 -

 2.6.8 Entregues parcials i Liquidació (fase O) - 3.1.5 -

 2.6.9
Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 3.1.7 -

 
2.6.1
0

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 3.1.8 -

 
2.6.1
1

Resolució del contracte (fase ADO) - 3.1.9 -

 

2.6.1
2

Pagament de primes o compensacions als participants en
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas 
de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del
procediment (fase ADO)

- 3.1.10 -

      

2.7

Expedients de serveis (serveis en general, i per a les fases 
posteriors a la formalització en els contractes tramitats en el 
marc d'un sistema de racionalització tècnica de la 
contractació)

   

 2.7.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 4.1.1.A) -
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 2.7.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) -
4.1.1.B.

1)
-

 2.7.3
Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

-
4.1.1.B.

2)
-

 2.7.4 Modificació del contracte (fase AD) - 4.1.2 -

 2.7.5 Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) - 4.1.3 -

 2.7.6 Abonaments a compte (fase O) - 4.1.4 -

 2.7.7 Pròrroga dels contractes (fase AD) - 4.1.6 -

 2.7.8 Entregues parcials i Liquidació (fase O) - 4.1.5 -

 2.7.9
Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 4.1.7 -

 
2.7.1
0

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 4.1.8 -

 
2.7.1
1

Resolució del contracte (fase ADO) - 4.1.9 -

 

2.7.1
2

Pagament de primes o compensacions als participants en
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas 
de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del
procediment (fase ADO)

- 4.1.10 -

      

2.8 Expedients de concessió de servei    

 2.8.1 Aprovació de la despesa (fase RC/A) - - -

 2.8.2 Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) - - -

 2.8.3
Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

- - -

 2.8.4 Modificats (fase AD) - - -

 2.8.5 Revisió de preus (fase AD) - - -

 2.8.6 Abonaments per aportacions (fase O) - - -

 2.8.7
Abonaments en el cas que el finançament del servei es 
realitzi a través de subvencions o préstecs reintegrables 
(fase O)

- - -

 2.8.8
Abonament al concessionari de la retribució pel servei 
(fase O)

- - -

 2.8.9 Pròrroga dels contractes (fase AD) - - -

 
2.8.1
0

Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- - -

 
2.8.1
1

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - - -

 
2.8.1
2

Resolució del contracte (fase ADO) - - -

 
2.8.1
3

Pagament de primes o compensacions als participants en
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas 
de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del
procediment (fase ADO)

- - -

 
2.8.1
4

Pagament a l'autor de l'estudi de viabilitat que no hagi 
resultat adjudicatari de la corresponent concessió (fase 
ADO)

- - -

      

2.9 Encàrrecs de gestió regulats en la L 9/2017    

 2.9.1 Encàrrec (fase AD) - - 6

 2.9.2 Modificacions de l'encàrrec (fase AD) - 8.2.2 -

 2.9.3 Abonaments durant l'execució dels treballs (fase O) - 8.2.3 -

 2.9.4 Liquidació (fase O) - 8.2.4 -

      

2.10 Adquisició de béns immobles    
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2.10.
1

Aprovació de la despesa (fase A)
17.1.A.2)
17.4.A)

- -

 
2.10.
2

Compromís de la despesa (fase AD/D)
17.1.B.1)
17.4.B)

- -

 
2.10.
3

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

2.11
Arrendament de béns immobles, ja sigui tramitat com a 
expedient independent o en expedient d'alienació de 
l'immoble en què simultàniament s'acordi l'arrendament

   

 
2.11.
1

Proposta d'arrendament (fase A)
17.3.1.1)
17.5.1.1)

- -

 
2.11.
2

Acord de concertació de l'arrendament (fase AD/D)
17.3.1.2)
17.5.1.2)

- -

 
2.11.
3

Pròrroga i novació (fase AD)
17.3.2
17.5.2

- -

 
2.11.
4

Revisió de preus (fase AD) - - -

 
2.11.
5

Reconeixement de l'obligació (fase O)
17.3.3
17.5.3

- -

      

2.12 Permuta de béns    

 
2.12.
1

Aprovació i compromís de la permuta (fase AD) - - -

 
2.12.
2

Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

2.13 Contractes privats    

 
2.13.
1

Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 
2.13.
2

Compromís de la despesa (fase D) - - -

 
2.13.
3

Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

2.14
Contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a 
publicacions, tramitats d'acord amb la DA 9a de la L 9/2017

   

 
2.14.
1

Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) - - -

 
2.14.
2

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

2.15
Contractació de creació i interpretació artística i literària i 
contractes privats d'espectacles

   

 
2.15.
1

Aprovació de la despesa (fase RC/A) - 7.1 -

 
2.15.
2

Adjudicació  (sense fase pressupostària/AD/D) - 7.1 -

 
2.15.
3

Formalització de contractes susceptibles de recurs 
especial (fase AD/D)

- 7.1 -

 
2.15.
4

Modificació del contracte (fase AD) - 7.2 -

 
2.15.
5

Revisió de preus (aprovació de la despesa) (fase AD) - 7.2 -

 
2.15.
6

Abonaments a compte (fase O) - 7.2 -

 
2.15.
7

Pròrroga dels contractes (fase AD) - 7.2 -
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2.15.
8

Liquidació (fase O) - 7.2 -

 
2.15.
9

Pagament d'interessos de demora i de la indemnització 
pels costos de cobrament (fase ADO)

- 7.2 -

 
2.15.
10

Indemnització a favor del contractista (fase ADO) - 7.2 -

 
2.15.
11

Resolució del contracte de serveis (fase ADO) - 7.2 -

 

2.15.
12

Pagament de primes o compensacions als participants en
el diàleg competitiu o als candidats o licitadors en el cas 
de renúncia a la celebració del contracte o desistiment del
procediment (fase ADO)

- 7.2 -

      

2.16
Reclamacions que es formulen davant l'administració, en 
concepte d'indemnització de danys i perjudicis, per 
responsabilitat patrimonial

   

 
2.16.
1

Expedient d'autorització, disposició i reconeixement de 
l'obligació (fase ADO)

6.1 - -

 
2.16.
2

Execució de sentències (fase ADO) - - -

      

2.17
Expedients d'actes resolutoris de recursos administratius 
amb contingut econòmic

   

 
2.17.
1

Acte de resolució del recurs (fase ADO) - - -

      

2.18 Expedients de contractació menor    

 
2.18.
1

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

2.19
Contractes tramitats en el marc d'un sistema de 
racionalització tècnica de la contractació (fins a la fase 
d'adjudicació/formalització)

   

 
2.19.
1

Inici de licitació d'obra (sense fase pressupostària) -
5.1.1.A)

5.2.1
-

 
2.19.
2

Inici de licitació de subministrament  (sense fase 
pressupostària)

-
5.1.1.A)

5.2.1
-

 
2.19.
3

Inici de licitació de servei  (sense fase pressupostària) -
5.1.1.A)

5.2.1
-

 
2.19.
4

Adjudicació de l'acord marc d'obres, serveis o 
subministraments (sense fase pressupostària)

- 5.1.1.B) -

 
2.19.
5

Formalització de l'acord marc d'obres, serveis o 
subministraments susceptible de recurs especial (sense 
fase pressupostària)

- 5.1.1.C) -

 
2.19.
6

Adjudicació d'un contracte basat en un acord marc (fase 
AD)

- 5.1.2 -

 
2.19.
7

Modificació de l'acord marc d'obres (sense fase 
pressupostària)

- 5.1.3 -

 
2.19.
8

Modificació de l'acord marc de subministraments (sense 
fase pressupostària)

- 5.1.3 -

 
2.19.
9

Modificació de l'acord marc de serveis (sense fase 
pressupostària)

- 5.1.3 -

 
2.19.
10

Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació
d'obres (fase AD)

- 5.2.2 -

 
2.19.
11

Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació
de serveis (fase AD)

- 5.2.2 -

 
2.19.
12

Adjudicació a través de sistemes dinàmics de contractació
de subministraments (fase AD)

- 5.2.2 -
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2.20
Altres expedients de contractació, contractes patrimonials i 
privats, i responsabilitat patrimonial

   

 
2.20.
1

Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 
2.20.
2

Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 
2.20.
3

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

3.
ÀREA DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES, I CONVENIS 
DE COL·LABORACIÓ subjectes a la Llei 40/2015

ACM200
8

ACM20
18

ACM20
21

3.1 Subvencions en règim de concurrència competitiva    

 3.1.1 Aprovació de la despesa - Convocatòria (fase A) 18.1.A) - -

 3.1.2 Ampliació i/o distribució del crèdit (A) 18.1.A) - -

 3.1.3 Compromís de la despesa (fase D) 18.1.B) - -

 3.1.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.1.C) - -

      

3.2 Subvencions de concessió directa    

 3.2.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A) - -

 3.2.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B) - -

      

3.3 Subvencions nominatives    

 3.3.1 Aprovació i compromís de la despesa (fase AD) 18.2.A) - -

 3.3.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) 18.2.B) - -

      

3.4
Expedients de convenis subscrits amb entitats 
col·laboradores en el marc de la L 38/2003

   

 3.4.1
Aprovació de convenis amb entitats col·laboradores (fase 
AD)

20.1 - -

 3.4.2 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 20.2 - -

 3.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 20.3 - -

      

3.5
Altres expedients de subvencions i ajudes públiques a les 
quals no és aplicable la L 38/2003

   

 3.5.1 Aprovació de la despesa (fase A) 19.1 - -

 3.5.2 Compromís de la despesa (fase D) 19.1 - -

 3.5.3 Reconeixement de l'obligació (fase O) 19.1 - -

 3.5.4 Pròrroga i modificacions dels convenis (fase AD) 19.2 - -

     

3.6

Convenis interadministratius a subscriure entre organismes 
públics i entitats de dret públic vinculades o dependents 
d'una mateixa administració pública i convenis amb 
subjectes de dret privat 

  2.4.2

 3.6.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - 2.4.2.1

 3.6.2 Modificacions (fase AD) - - 2.4.2.2

 3.6.3 Pròrroga del conveni (fase AD) - - 2.4.2.2

 3.6.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 2.4.2.3

 3.6.5 Resolució (fase O) - - 2.4.2.4

      

3.7 Convenis interadministratius   2.4.1

 3.7.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - 2.4.1.1
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 3.7.2 Modificacions (fase AD) - - 2.4.1.2

 3.7.3 Pròrroga del conveni (fase AD) - - 2.4.1.2

 3.7.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 2.4.1.3

 3.7.5 Resolució (fase O) - - 2.4.1.4

      

3.8 Transferències a ens dependents    

 3.8.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 3.8.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 3.8.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

3.9 Encomanes de gestió de la L 40/2015    

 3.9.1 Aprovació de l'encomana (fase AD) - - -

 3.9.2 Modificacions (fase AD) - - -

 3.9.3 Pròrroga de l'encomana (fase AD) - - -

 3.9.4 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

3.10 Altres expedients de subvencions, transferències i convenis    

 
3.10.
1

Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 
3.10.
2

Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 
3.10.
3

Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

4. ÀREA D'EXPEDIENTS URBANÍSTICS
ACM200

8
ACM20

18
ACM20

21
4.1. Convenis urbanístics    

 4.1.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - -

 4.1.2 Reconeixement de l'obligació (fase O) - - -

      

4.2. Ocupació directa    

 4.2.1
Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa (fase 
A)

- - -

 4.2.2 Aprovació definitiva. Compromís de la despesa (fase D) - - -

 4.2.3 Pagament de l'ocupació directa a justificar (fase O) - - -

      

4.3 Expedients de despesa derivats d'expropiacions forçoses    

 4.3.1
Incoació de l'expropiació: declaració de la necessitat 
d'ocupació (fase A)

- - -

 4.3.2 Dipòsits previs (fase D) 8.1 - -

 4.3.3 Indemnització per ràpida ocupació (fase ADO) 8.2 - -

 4.3.4
Determinació del justipreu per procediments ordinaris i de 
mutu acord (fase AD/D)

8.3 - -

 4.3.5
Determinació del justipreu per Jurat Provincial 
d'expropiació o òrgan anàleg (fase AD/D)

8.4 - -

 4.3.6 Pagament o consignació del preu just (fase O) - - -

 4.3.7
Pagament d'interessos de demora per retràs en la 
determinació del justipreu i en el pagament (fase ADO)

8.5 - -

      

4.4 Altres expedients urbanístics    

 4.4.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -
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 4.4.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 4.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

      

5. DESPESES FINANCERES
ACM200

8
ACM20

18
ACM20

21

5.1 Actius financers    

 5.1.1 Adquisició d'efectes, bons i altres títols (fase ADO) - - -

 5.1.2
Avançaments i préstecs, amb o sense interès, concedits 
(fase ADO)

- - -

 5.1.3

Lliuraments de fons en concepte de dipòsits o fiances 
realitzats per l'entitat local i els seus organismes 
autònoms a la tresoreria o les caixes d'altres agents 
econòmics (fase ADO)

- - -

 5.1.4 Adquisició d'accions i participacions (fase RC/AD) - - -

 5.1.5
Reconeixement d'adquisició d'accions i participacions 
(fase ADO/O)

- - -

 5.1.6
Aportacions patrimonials realitzades per les entitats locals
o els seus organismes autònoms (fase ADO)

- - -

   -   

5.2 Passius financers    

 5.2.1
Amortització de préstecs i interessos derivats d'aquests, si
és el cas (fase ADO)

- - -

 5.2.2
Devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades 
en la tresoreria de l'entitat local o dels seus organismes 
autònoms (fase ADO)

- - -

      

5.3
Convenis que instrumentin la concessió de préstecs o 
bestretes finançats amb càrrec al capítol 8, als quals no sigui
d'aplicació la L 38/2003

  2.5.2

 5.3.1 Aprovació del conveni (fase AD) - - 2.5.2.1

 5.3.2 Modificacions (fase AD) - - 2.5.2.2

 5.3.3 Pròrroga del conveni (fase AD) - - 2.5.2.2

 5.3.4 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - 2.5.2.3

 5.3.5 Resolució (fase O) - - 2.5.2.4

      

5.4 Altres despeses financeres    

 5.4.1 Aprovació de la despesa (fase A) - - -

 5.4.2 Compromís de la despesa (fase AD/D) - - -

 5.4.3 Reconeixement de l'obligació (fase ADO/O) - - -

“
El senyor President  comenta que passaríem, senyor  Ayats,  al  punt  11è,  que és la
modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a les
despeses i obligacions, aplicables als ens locals adherits al Servei d’Assistència als
òrgans interventors de les entitats locals.
El  diputat  delegat  d’Habitatge  i  Serveis  Generals,  senyor  Quim  Ayats,  manifesta:
Moltes gràcies, president.  Bon dia a tothom. En el darrer punt es feia referència a
aquests canvis dels requisits bàsics. Sobretot que feia referència al cas dels convenis,
però que es tractava d’adaptar aquestes referències legislatives. En el cas del punt
anterior feia referència a la pròpia Diputació i, en aquest cas, aquesta modificació fa
referència al control fiscal en els ens locals.
El  senyor  President,  diu:  D’acord.  Moltes  gràcies.  És  el  mateix,  però  perquè  ho
puguem aplicar. D’acord. Seguim amb la mateixa votació que abans? Doncs quedaria
aprovat, també, per unanimitat.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.

12. Aprovació  del  Manual  de  normes  i  procediments  que  estableixen  els
criteris  a  seguir  per  l'entitat,  recollits  en el  pla general  de comptabilitat
pública adaptat a l'administració local, aplicable als ens locals adherits al
Servei  d'Assistència  a  l'òrgan  interventor  de  les  Entitats  Locals  -
Intervenció - Assistència en Control Intern Ens Locals. 2021/X020204/8579

“La  Regla  8  de  l’Ordre  HAP/1781/2013,  de  20  de  setembre,  pel  que  s’aprova  la
Instrucció  del  model  normal  de  comptabilitat  local  i  la  Regla  9  de  l’Ordre
HAP/1782/2013,  de  20  de  setembre,  pel  que  s’aprova  la  Instrucció  del  model
simplificat de comptabilitat local estableixen que correspon al Ple, a proposta de la
Intervenció  o  òrgan  de l’entitat  local  que tingui  atribuïda  la  funció  de  comptabilitat
l’establiment dels criteris a seguir per l’entitat en aplicació del marc conceptual de la
comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el pla
general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local

Entre els serveis d’assistència inclosos en l’àmbit del Servei d’assistència als òrgans
interventors de les entitats locals de Girona, i concretament dins l’àmbit del patrimoni
ofereix, entre d’altres, el subministrament d’una eina informàtica per a la gestió integral
del patrimoni, el “Manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir
per l’entitat en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes
de reconeixement i valoració recollits en el pla general de comptabilitat pública adaptat
a  l’administració  local”,  modelatge  de  documents  i  informació  d’interès,  formació  i
assistència als usuaris.
La sol·licitud d’aquest servei implicarà l’adhesió a l’acord de Ple de la Diputació de
Girona referent a l’aprovació del “Manual de normes i procediments que estableixen
els criteris a seguir per l’entitat en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat
pública i  de les normes de reconeixement i  valoració recollits en el  pla general de
comptabilitat pública adaptat a l’administració local”.

Per tot això, vist l’informe proposta emès per la Intervenció General, i en els termes
que preveuen la  Regla  8  de l’Ordre HAP/1781/2013,  de 20 de setembre,  pel  que
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i la Regla 9 de l’Ordre
HAP/1782/2013,  de  20  de  setembre,  pel  que  s’aprova  la  Instrucció  del  model
simplificat  de  comptabilitat  local,  i  de  les  atribucions  conferides  al  Ple  d’aquesta
corporació, i d’acord amb l’article 52 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, es proposa
l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar el “Manual de normes i procediments que estableixen els criteris a
seguir per l’entitat en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les
normes de reconeixement i valoració recollits en el pla general de comptabilitat pública
adaptat a l’administració local”, que s’adjunta com a Annex l, a utilitzar pels municipis
de la  província de Girona,  que s’adhereixen al  servei  d’assistència per a la  gestió
integral del patrimoni, que inclou les classificacions i la descripció dels béns objecte
d’inventari inclosos en cada una d’aquestes classificacions, així com també els béns
que no es gestionen en cada una de les classificacions establertes, el tipus de gestió
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per a cada classificació de bé, dret i  obligació, si  cada un d’aquests té la condició
d’amortitzable, així com també els anys de vida útil dels mateixos.

SEGON. Publicar el present acord i el seus annexos (Annex l) en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.

TERCER. El present acord serà vigent des de l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  sempre  i  quan  hagi  estat  degudament  adaptat  el
programa  informàtic  utilitzat  per  a  la  gestió  de  béns,  drets  i  obligacions  objecte
d’inventari.

ANNEX I

“MANUAL DE NORMES I PROCEDIMENTS QUE ESTABLEIXEN ELS CRITERIS A SEGUIR
PER L’ENTITAT LOCAL EN APLICACIÓ DEL MARC CONCEPTUAL DE LA COMPTABILITAT
PÚBLICA I DE LES NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ RECOLLITS EN EL PLA
GENERAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA ADAPTAT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

a. INTRODUCCIÓ

S’entén per immobilitzat el conjunt d’elements patrimonials que es reflecteixen en l’actiu amb
caràcter permanent i que no estiguin destinats a la venda.

Els trets que caracteritzen l’immobilitzat, són:
a. Ser elements d’actiu
b. Tenir caràcter de permanència en el temps
c. No estar destinats a la venda

Aquestes característiques han de ser considerades en el seu conjunt i són aplicables a tots els
béns i  drets  que constitueixen l’immobilitzat  d’un ens.  Per tant,  les existències que essent
elements de l’actiu, no tinguin la característica de permanència, i el seu destí sigui precisament,
la venda, no es consideraran immobilitzat.

Des del punt de vista del seu tractament comptable, l’immobilitzat pot classificar-se atenent a
diferents  criteris,  si  bé  la  classificació  més  elemental  és  la  que  diferencia  en  funció  de  la
materialitat en què es concreta. D’aquesta manera, podem diferenciar:

1.Immobilitzat material:
El  conjunt  d’elements  patrimonials  tangibles,  mobles  i  immobles,  que  s’utilitzen  de forma
continuada en l’activitat productiva del subjecte comptable.

2.Immobilitzat immaterial:
Els  elements  d’actiu  que  es  concreten  en  un  conjunt  de  béns  intangibles  i  drets  que,
compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització necessària en
el cicle productiu de béns i serveis.

3.Immobilitzat financer:
Aquell que acompleixi els requisits citats, i que suposi la materialització a llarg termini dels fons
disponibles amb la finalitat d’aconseguir o bé una font de recursos o bé un instrument de
control total o parcial sobre societats mercantils.

Des  de  la  perspectiva  de  les  administracions  públiques,  aquesta  classificació  pot  ser
desenvolupada  atenent  als  diferents  tractaments  que  reben  els  béns  que  s’integren  en  les
següents rúbriques:

4.Per la seva classificació jurídica:
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a. Béns de Domini Públic
b. Béns Comunals 
c. Béns Patrimonials
d. Béns i drets de tercers dipositats o entregats a l’ens local i que reverteixen a favor seu.
e. Obligacions de l’ens local.

5.Pel seu tractament comptable:
1. Immobilitzat material
2. Immobilitzat immaterial
3. Inversions destinades a l’ús general (incloent les comunals)
4. Inversions militars
5. Béns del patrimoni històric artístic i cultural
6. Immobilitzat financer
7. Despeses amortitzables 

Per a una correcta gestió econòmica del patrimoni és imprescindible l’establiment de criteris,
d’acord amb els principis comptables generalment acceptats, que permetin definir un correcte
tractament de l’immobilitzat i, permetin fer-ho d’una forma objectiva i el més senzilla possible.

Per això, s’estableixen els següents criteris qualitatius i quantitatius a tenir en compte:

6. Criteris qualitatius:
Els criteris generals que permeten qualificar un desemborsament econòmic com un nou bé
inventariable són:
 Desemborsaments realitzats per qualsevol nova incorporació de terrenys o d'immobles.

 Desemborsaments  realitzats  per   qualsevol  adquisició  d'un  bé  inclòs  en  l'apartat  de
"Béns objecte d'Inventari" dins de la definició de cada Classificació.

 Desemborsaments  satisfets  per  adquisicions d'edificis  nous,  maquinària  nova i  altres
béns, la vida útil dels quals sigui major d'un any.

Els  criteris  generals  per  a  qualificar  un  desemborsament  econòmic  com una inversió  o
millora sobre un bé inventariable són:
– Modificar un element per ampliar la seva vida útil o per incrementar la seva capacitat

productiva.

– Posar al dia components de l'element, per aconseguir un increment substancial en la
qualitat dels productes o serveis oferts.

– Adoptar  nous processos  de producció  que permetin  una  reducció  substancial  en els
costos d'operació estimats prèviament.

7. Criteris quantitatius:
Com a complement als criteris  qualitatius es defineix  per  l'Entitat,  un criteri  econòmic o
quantitatiu d'activació que serveixi de suport a l'hora de diferenciar entre bé inventariable i
despesa. 

Aquest criteri desenvolupa uns valors mínims tant per a l'adquisició d'un nou bé com per les
millores o inversions realitzades sobre béns ja existents.

Primera  adquisició:  El  valor  mínim de  "primera  adquisició"  fixa  un  valor  econòmic  de
referència per sobre del qual un bé de nova incorporació que no figura a la Llista de béns
de  la  seva  corresponent  Classificació  s'ha  de  considerar  com inventariable.  A partir
d'aquest  valor  de referència i  per  a cadascuna de les Classificacions s'estableix  una
relació de tipus de béns ("Béns objecte d'inventari") que han de ser sempre inventariats
per  tal  que el  valor  d'adquisició  de la  majoria  d'ells  estigui  per  sobre de la  valor  de
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referència fixat, indicant també aquells béns que s'han de considerar com a despesa en
l'apartat de "Elements no gestionats en la Classificació".

La funció d'aquest valor mínim és simplement la de servir de filtre previ a l'establiment
dels criteris qualitatius. És a dir, el que la inversió o desemborsament per adquisició d'un
bé superi  o no el  valor mínim, no implica per si sola la seva consideració com a bé
inventariable o despesa, havent d'aplicar sempre el criteri definit en cada Classificació
dins de les dues relacions existents, és a dir, "Béns objecte d'inventari" i "Elements no
gestionats en la Classificació".

Millora: El  valor  mínim de millora  indica el  valor  mínim que ha de tenir  una inversió o
desemborsament  per  augmentar  les  prestacions  o  dimensions  d'un  bé  existent  i  ser
considerada  com inventariable.  Les  inversions,  el  valor  de  les  quals  sigui  inferior  al
definit,  s'han de considerar  com despesa i  en cas que el  superin  s'han d'aplicar  els
criteris definits anteriorment.

b. CRITERIS PER A L’AMORTITZACIÓ DELS ELEMENTS DE L’IMMOBILITZAT I NORMES
DE VALORACIÓ

Els criteris per a l’amortització dels elements de l’immobilitzat són els següents:
a) Política d’amortització: comptable, basada en criteris tècnics.
b) Mètode  d’amortització:  lineal  pur  complet,  de  manera  que  es  distribueixen  els  costos

d’amortització linealment al llarg de la vida útil del bé, es calculen per a cada període i es
divideix la base amortitzable neta entre els anys que falti fins a la finalització de la vida útil
de l’element a amortitzar.

a) Vida  útil  estimada:  Es  defineix  en  cada  classificació  sobre  la  base  de  diferents  fonts
d’informació  (experiència  en  béns  similars,  estimació  dels  fabricants,  avaluacions  de
taxadors i  enginyers,  etc.),  i  no supera,  en cap cas,  els períodes màxims d’amortització
definits  a  la  Resolució  de  14  de  desembre  de  1999,  de  la  Intervenció  General  de
l’Administració  de l’Estat,  per la qual  es regulen determinades operacions comptables a
realitzar  a  fi  d’exercici:  amortitzacions  de  l’immobilitzat,  provisions  i  periodificació  de
despeses i ingressos.

b) Data d’inici d’amortització: com a norma general, es defineix la data d’alta del bé.

L’entitat local, els seus organismes autònoms i els consorcis adscrits utilitzaran com a norma de
valoració  posterior  de l’immobilitzat  el  «model  del  cost»,  previst  en la  segona part  del  Pla
General  de  Comptabilitat  Pública  adaptat  a  l’Administració  Local,  annex  a  la  ICAL
normal/simplificada  2013,  cosa  que  comporta  que,  amb  posterioritat  al  seu  reconeixement
inicial com a actiu, tots els elements de l’immobilitzat material han de ser comptabilitzats a la
seva valoració inicial incrementada, si escau, pels desemborsaments posteriors, descomptant
l’amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada pel deteriorament que
hagin sofert al llarg de la seva vida útil.

c. CRITERIS DE GESTIÓ

Les formes de gestió definides per als diferents tipus de d’immobilitzat, es concreten amb les
següents:

a. BÉ SIMPLE

Béns formats per una sola unitat indivisible (per exemple, un cotxe o un fax) o per vàries no
susceptibles de ser separades sense destruir el bé com a tal, considerant-lo d’acord amb criteris
de funcionalitat i utilitat. 
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El Bé Simple es localitza on estigui ubicat físicament.

b. BÉ PER QUANTITAT 

Béns la gestió dels quals no es realitza de manera individual, però si és necessari conèixer el
nombre total de béns existents, ja sigui en tota l’Entitat o per cada un dels Centres.

Per exemple, podrà constituir un bé físic independent les cadires (amb independència de la
seva mida, qualitats específiques o material en què estigui fabricat) amb indicació del nombre
d’elements que el componen. Les adquisicions de més elements de cadires constituiran una
millora  del  bé  ‘Cadira’ amb indicació  del  nombre  d’elements  que  s’addicionen.   D’aquesta
manera,  es tindria coneixement del  nombre de cadires existents en l’Entitat,  o bé en cada
Centre. 

Sobre aquests béns es gestionen baixes parcials, és a dir, és necessari comunicar el nombre
d’elements que es donen de baixa, perquè l’inventari sigui reflex fidel, en tot moment, de la
realitat patrimonial.

Si aquests béns es gestionen per l’Entitat, aquest fet implicaria la no realització de trasllats entre
Centres, gestionant-se únicament les baixes d’elements. Per contra, aquells que gestionin a nivell
de Centre, hauran de comunicar els trasllats que es realitzen entre ells.

Aquests béns porten associat únicament el criteri quantitatiu d’adquisició i aquest fa referència, no
a l’import conjunt del Bé per Quantitat, sinó a l’individual de cadascun dels elements.

c. BÉ COMPLEX 

Béns composats per una sèrie de components o elements que no constitueixen, per si sols, béns
funcionalment útils. Totes les seves parts unides formen un tot que funciona independentment. En
general, són béns que requereixen instal·lació. 

Per exemple, un bé gestionat com a bé complex seria una depuradora en la qual es podria donar
informació dels seus diferents components: els decantadors, les basses d'homogeneïtzació, les
bombes d’impulsió, bufadors, filtres, dipòsits intermedis i la xarxa de conductes i accessoris.

El bé Complex es localitza on estigui ubicat físicament. En cas que els components estiguin
situats en diferents localitzacions, s’ha de prendre com a localització del bé la del component
principal.

d. INVERSIÓ GENERAL

Béns que, pel seu baix cost individual, el seu elevat nombre, la seva mobilitat o gran dispersió, no
és  efectiu  realitzar  un  control  individualitzat  de  cadascuna  de  les  unitats  físiques  que  el
componen, per la qual cosa són tractats com un bé únic.

La Inversió General es diferencia del Bé Complex en el fet que aquest darrer es compon de parts,
peces o elements que per separat no són constitutius de ser un bé funcionalment útil per l’Entitat,
mentre que aquells estan composats per un conjunt de béns individualment complets però que a
efectes operatius s’agrupen en un sol concepte inventariable. 

Per a cada Entitat i exercici econòmic s’ha de crear una Inversió General per cada Classificació
definida, pel conjunt d’inversions recollint cadascuna d’elles com una inversió diferenciada. 
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Per exemple, en el cas de mobiliari urbà es crearia un bé per exercici del tipus, ‘Mobiliari urbà
de l’Exercici 20xx’ per recollir les inversions realitzades en mobiliari urbà: bancs; bicicleteres;
pilons fixes; suports publicitaris i d’informació; etc. En l’exercici següent es crearia un nou
bé denominat ‘Mobiliari urbà de l’Exercici 20xx + 1’ per recollir les inversions sobre els
conceptes enumerats anteriorment. Sobre aquests béns no es gestionen baixes parcials, però
han de donar-se de baixa una vegada el bé hagi estat amortitzat totalment.

A diferència del  Bé per Quantitat,  la  Inversió General  es dona d’alta pel  valor total  de cada
adquisició sense identificar el nombre d’elements.

Així  mateix,  sobre  aquest  tipus  de  béns  no  opera  cap  criteri  quantitatiu  d’adquisició,  i  les
inversions   sobre  aquests  conceptes  que  es  realitzin  en  el  bé  que  correspongui  –segons
Classificació- s’imputaran com una millora d’aquest.

Així  mateix, no  es  tindran  en  compte  les  inversions  gestionades  pel  capítol  2  del
pressupost de despeses que superen els criteris quantitatius.

d. LES CLASSIFICACIONS PER A LA CATALOGACIÓ DELS BÉNS 

La classificació és una codificació que ens permet catalogar els béns segons la seva tipologia
tenint en compte criteris jurídics i comptables.

Les diferents classificacions es defineixen amb l’objectiu de determinar uns criteris únics de
gestió en base a les diferents tipologies de béns existents en el  patrimoni de cada entitat,
garantint un inventari homogeni.

Les classificacions definides es cataloguen en una codificació jeràrquica de 4 nivells. 

Aquesta codificació permet realitzar cerques en diferents nivells de l’estructura jeràrquica, així
com l’ordenació de les classificacions definides.

El codi de Classificació és de la forma GSCCCF, on:

G Codi de Grup
GS Codi de Subgrup
GSCC Codi de Classe
GSCCCF Codi de Classificació

És a nivell  de la Classificació on es defineixen els criteris de gestió pels béns
integrats en la mateixa.

Els criteris que es definiran per a cada classificació són:
 Definició de la classificació
 Bé objecte d’inventari
 Vida útil del bé
 Tipus de gestió del bé
 Elements no gestionats en cada classificació
 Elements que no són objecte d’inventari

Aquesta classificació permet que el bé inventariat sigui identificable, localitzable i  homogeni
respecte altres béns iguals.

a. LLIBRES D’INVENTARI

En virtut de l’article 100 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, estableix que l’inventari general consolidat de les
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Entitats s’ha de presentar d’acord amb els llibres que es relacionen a continuació, així mateix
s’estableix com la forma d’obtenir els llibres que tot seguit s’esmentaran:

- Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’Ens Local 
Aquest llibre conté bàsicament el patrimoni de l’Entitat (‘béns i drets que li pertanyen, sigui
quina sigui la seva naturalesa i el seu títol d’adquisició’) que no estiguin continguts en els
llibres relacionats a continuació, a excepció dels béns cedits o adscrits. 

- Llibre B: Els afectes al Patrimoni Municipal del Sòl i l’habitatge
Aquest llibre conté els béns i drets que l’Entitat adquireixi amb aquesta finalitat i que estiguin
així  qualificats  d’acord  amb  la  legislació  urbanística  vigent.  En  definitiva,  els  terrenys
qualificats com sòl urbà o urbanitzable programat en el planejament urbanístic, els terrenys
cedits gratuïtament i obligatòriament pels particulars afectats per una actuació urbanística.

En aquest model, són els béns pertanyents a les Classificacions del “Patrimoni municipal del
sòl i l’habitatge” (grup B) i aquells béns que, pertanyin a altres Classificacions i tinguin la
naturalesa jurídica de “Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge”.

- Llibre C: Els afectes al Patrimoni Històric – Artístic 
Aquest  llibre  conté  els  béns  de  caràcter  històric-artístic  qualificats  d’interès  cultural,  en
definitiva, els que pertanyin a les Classificacions de Béns de caràcter Històric-Artístic (grup
C).

- Llibre  D:  Els  d’Organismes  Autònoms  Administratius  i  Entitats  amb  personalitat
pròpia dependents de l’Ens Local 
Aquest llibre s’obté per la suma dels llibres A, B, C i E dels Organismes Autònoms i entitats
jurídicament dependents de l’Entitat.

- Llibre E: Els cedits a altres Administracions o a particulars però revertibles a l’Ens
Local
Aquest llibre conté els béns que han sigut objecte de l’operació revertible d’entrega “Cessió
d’ús  temporal”  com  a  recordatori  que  el  seu  domini  o  gaudi  hi  hagués  de  revertir  o
consolidar-se en l’Entitat un dia determinat o al complir-se o no determinada condició, de
manera que serveixi de recordatori constant per tal que la Corporació exerciti oportunament
les facultats que li corresponguin en relació amb aquests.

b. ESTRUCTURA D’EPÍGRAFS I SUBEPÍGRAFS

Els  béns  es  classifiquen  atenent  a  la  següent  Classificació  en  Epígrafs  i  Subepígrafs  del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya:

a) Béns de Domini Públic
a. Ús públic

1.1. Parcs i jardins
1.2. Places i vials urbans
1.3. Vials no urbans
1.4. Altres béns d’ús públic

b. Servei públic
1.1. Immobles
1.2. Drets Reals
1.3. Mobles

a) Equips informàtics
b) Vehicles
c) Maquinària, instal·lacions i utillatge
d) Altres béns mobles
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1.4. Drets de propietat immaterial
e) Propietat intel·lectual
f) Propietat industrial
g) Propietat comercial

1.5. Semovents

b) Béns Comunals 

c) Béns Patrimonials
a. Immobles
b. Drets Reals
c. Mobles
3.4. Drets de propietat immaterial

a) Propietat intel·lectual
b) Propietat industrial
c) Propietat comercial

3.5. Quotes, parts alíquotes i títols representatius de capital d’empreses
3.6. Crèdits i drets de caràcter personal
3.7. Semovents

d) Béns i drets de tercers dipositats o entregats a l’ens local i que reverteixen a favor seu.

5. Obligacions de l’ens local.
5.1. Emprèstits i deute local
5.2. Préstecs per un termini superior a un any
5.3. Despeses plurianuals reconeguts pel ple
5.4. Obligacions de caràcter personal de la corporació

c. LLIBRE A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL 

 IMMOBLES

Pels béns immobles s’han de completar, amb caràcter general, les següents informacions:

 Dades identificatives del bé, pel què fa al nom amb què fos conegut l’Immoble; naturalesa;
situació concreta amb indicació del terme o paratge on es trobi; fites; superfícies de sòl i de
vol. En el cas de finques rústiques es completarà, a més a més, la classe d’aprofitament.

En el  cas de les vies públiques, s'han de completar les següents dades: el nom de la
carretera per a la seva individualització; límits; longitud i amplada.

 Informació, pel que fa a la seva Situació Patrimonial,  Ús i Naturalesa Jurídica així com
informació sobre el Titular i el percentatge de propietat que té sobre el mateix. Així mateix,
es podrà completar la informació sobre el seu Títol d'adquisició, o bé el detall dels Acords i
destinacions que hagi disposat, així com de tots aquells que s'hi hagin produït sobre el
mateix.

També ha de contenir informació sobre els drets reals constituïts a favor i els que gravaran
la finca, així com els drets personals constituïts en relació amb aquesta.

 Dades  tècniques.  Si  es  tracta  d'un  terreny,  són  els  relacionats  amb  la  seva  forma,
topografia,  equipament  i  infraestructures existents  en ell.  Per  contra,  si  es tracta  d'una
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construcció,  aquestes  dades  es  concreten  en  any  de  construcció,  nombre  de  plantes,
superfícies i usos, característiques constructives i instal·lacions.

 Dades registrals. Les dades a emplenar són el nom del Registre de la Propietat i del Tom,
Llibre, Foli i Finca on està inscrit el bé.

 Dades cadastrals, pel que fa a l'Oficina, referència cadastral, superfície i valor cadastral.

 Dades  urbanístiques,  pel  que  fa  tipus  de  planejament,  qualificació  urbanística  i  usos
permesos.

 Informació de l'assegurança.

 Cost de l'adquisició amb la seva data, així com el detall de les inversions realitzades sobre
el bé.

A continuació es detalla el desenvolupament de les Classes i Classificacions realitzades:

1.0  Terrenys

Cada propietat registrada constitueix un element independent únic.

Per al tractament dels terrenys s'estableixen les següents normes generals:

a) En el cas de terrenys que formin una unitat física o funcional diferenciada i en el
qual hi hagi diverses edificacions, s'han de donar d’alta diversos béns diferenciats: un per al
terreny i un altre per a cadascuna de les edificacions existents. El conjunt d'aquests béns
s'integra a través del camp "Bé associat".

b) En compliment de l'ICAL 2013, els terrenys i els edificis són actius independents i
es tractaran comptablement per separat, tot i que hagin estat adquirits conjuntament. Amb
algunes excepcions, com ara mines, pedreres i abocadors, la terra té una vida il·limitada i, per
tant, no s’amortitzen. Els edificis tenen una vida limitada i, per tant, són actius amortitzables.

Per tant, en cap cas un terreny es considerarà integrat en el bé "Edifici". En els casos en
què l'edifici ocupi el 100% de la superfície del terreny, es crearà un bé per als terrenys en la
classificació de terrenys corresponent, amb indicació de la superfície i valor del sòl i, un altre,
pertanyent a la corresponent Classificació d’Edificis, amb indicació de la Superfície i Valor de
la Construcció.

a) Si  el  cost  dels  terrenys  inclou  les  despeses  de  desmantellament,  trasllat  i
rehabilitació, aquesta part del terreny s'amortitzarà durant el període en què s'obtinguin els
rendiments econòmics o potencials del servei per haver incorregut en aquestes despeses. En
alguns  casos,  el  terreny  pot  tenir  una  vida  útil  limitada,  en  aquest  cas,  s'amortitzarà  de
manera que reflecteixi els rendiments econòmics o el potencial de servei que se'n derivarà.

b) Per contra, els terrenys adquirits per a la construcció o ampliació d'infraestructures
públiques  no  s'amortitzen,  mentre  que  la  infraestructura  de  la  qual  formen  part,  sí  que
s'amortitza.

En el cas de vies públiques, places, parcs i jardins, els terrenys adquirits es donaran d’alta a
la  Classificació  (100103)  "Terrenys  suport  d'infraestructures  públiques"  mentre  que  les
inversions  realitzades  en  la  pròpia  infraestructura  (per  exemple,  en  les  voreres  o  en  la
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senyalització del recorregut) es donaran d’alta a la Classificació (1201XX) que correspongui.
Els terrenys es podran vincular a la infraestructura per a la qual són adquirits a través del
concepte d’”Associat a".

A la classe Terrenys s'han definit les següents Classificacions:

1.0.01.01  FINQUES URBANES 
Bé  objecte
d’inventari

Cadascun dels terrenys que hagin estat qualificats així d'acord amb la
legislació urbanística vigent, constitueix un bé físic independent.

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

1.0.01.02  FINQUES RÚSTIQUES
Bé  objecte
d’inventari

Cadascun dels terrenys que hagin estat qualificats així d'acord amb la
legislació urbanística vigent, constitueix un bé físic independent

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els parcs, passejos, jardins, carrers, places i qualsevol altre terreny
destinat a ús general no són gestionats per aquesta Classificació.

Amortitza No Vida Útil (anys) -

1.0.01.03  TERRENYS SUPORT D’INFRASTRUCTURES PÚBLIQUES
Bé  objecte
d’inventari

Cadascun  dels  terrenys  que  hagin  de  servir  de  suport  a  les
infraestructures públiques constitueix un bé físic independent.

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

1.1  Construccions

Són les diferents edificacions i obres que es realitzen a l'interior d'un Centre.

1.1.01 – Edificis

Són les construccions destinades a ser utilitzades per a la realització d'una activitat i han de ser
considerades com a unitats independents i diferenciades.

Si  en  un  Centre  hi  ha  un  conjunt  d'edificis  amb  entitat  suficient,  units  entre  si  i  amb
característiques estructurals diferents, seran considerats com a béns independents.

L'Edifici ha de reflectir el cost total d'adquisició i els costos directes originats per la compra del
mateix. També s'inclou com a part del preu d'adquisició (en virtut de la Instrucció Comptable
vigent): a més de totes aquelles instal·lacions i elements que tinguin caràcter de permanència, les
taxes inherents a la construcció i els honoraris facultatius del projecte i la direcció d'obra, i ha
d'aparèixer per separat, el valor del terreny i el dels edificis i altres construccions.

Dins  de  cadascun  dels  edificis,  també  es  consideren  part  de  l'edifici les  següents
instal·lacions:

- Instal·lació elèctrica:  
La instal·lació elèctrica compresa entre la connexió de la xarxa general i  la taula general de
distribució,  les  instal·lacions  dedicades  a  la  transmissió  d'energia  elèctrica,  els  panells  de
distribució secundaris i la xarxa de cablejat es consideren instal·lacions inherents a l'edifici.

Cada instal·lació elèctrica de l'edifici, incloent:
o Línies de connexió amb cel·les d'entrada, protecció i mesura.
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o Armaris de distribució general.
o Bateries de condensadors.
o Emergències.

La il·luminació exterior d'un Centre es tindrà en compte com a part de la urbanització.

- Instal·lació de climatització:  
Es considera inherent a l'edifici la instal·lació d'aire condicionat general de l'edifici dissenyada per
dotar-lo d'una temperatura confortable per a les persones. Aquesta climatització general inclou:

a) El sistema de climatització:
a) Calderes d'aigua calenta.
b) Grups de compressor frigorífic amb el seu armari de control.
c) Dipòsits d'acumuladors d'aigua calenta.
d) Torres de refrigeració.
e) Intercanviadors de calor.
f) Motobombes de recirculació d'aigua calenta, aigua freda o condensats 
g) Grups climatitzadors, incloent bomba d’humectació, bateria de reescalfament, quadre

elèctric, unitat condensadora, evaporador 
h) Grups extractors.
i) Quadre de comandament i control de la instal·lació.

b) La xarxa de distribució:
j) Canonades.
k) Reixetes.
l) Difusors.
m)Aparells emissors (radiadors, fancoils, convectors).
n) Accessoris.

Els grups generadors d'energia no es consideren inherents a l'Edifici perquè estan inclosos en la
Classificació  (320101)  "Maquinària  General",  així  com  tampoc  es  consideraran  en  aquesta
classificació els aparells autònoms d'aire condicionat i bomba de calor que s'inventariaran per
separat, dins de la Classificació (330202) "Electrodomèstics".

- Instal·lació contra incendis:  
Les instal·lacions dedicades a la lluita contra incendis i les destinades per la detecció d'incendis
es consideren inherents a l'Edifici.

a) Cadascuna de les instal·lacions contra incendis, incloent:
o) Dipòsits d'acumulació específica per a instal·lació contra incendis.
p) Grups de bombament, específics per a la xarxa de contra incendis.
q) Conjunt de quadres mànega. (BIES)
r) Conjunto d'hidrants (contra incendis o d’aigua), amb xarxa de canonades, vàlvules i

accessoris de servei dels mateixos.
s) Extintors en el cas que s'adquireixin amb la resta de la instal·lació. En cas contrari, no

són objecte de gestió.
t) Instal·lació d’aspiració antidefragant.

b) Cada instal·lació de detecció d’incendis, inclosos:
u) Centrals d’alarma y detecció existent.
v) Nombre de detectors d'incendis.
w) Nombre de polsadors manuals.
x) Nombre d’avisadors acústics.
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- Instal·lació telefònica:  
La instal·lació telefònica es considera inherent a l'edifici, a excepció de la central telefònica i els
seus  accessoris  que  s'inclouen  en  la  Classificació  (320103)  "Elements  de  seguretat  i
comunicació".

- Instal·lació de megafonia o fil musical:  
La instal·lació de megafonia o fil musical es considera inherent a l'Edifici, a excepció dels mòduls
de so amplificadors i sintonitzadors que van a la Classificació (340101) "Equips de tractament
d'imatge, senyal, so i il·luminació".

- Instal·lació de sanejament i aigua potable de l’edifici:  
La instal·lació d'aigua potable i de sanejament es considera inherent a l'Edifici.

- Senyalització:  
L'equip utilitzat per a la senyalització es considera inherent a l'edifici. En el cas d'edificis destinats
a actuacions públiques o assajos, les tanques publicitàries fixes es consideren inherents.

- Instal·lació d’antena col·lectiva:  
La instal·lació d'una antena col·lectiva es considera inherent a l'Edifici. Aquesta inclou:

a) Central amb conjunt d’ amplificadors.
b) Antena amb pal de suport
c) Font d’alimentació.

- Instal·lacions de seguretat:  
Les instal·lacions dissenyades per a la protecció d'edificis o parts dels mateixos, es consideren
inherents a l’Edifici.  Inclouen:

a) Caixes de seguretat i armaris ignífugs.
b) Sistemes de control d'accés incloent els torns, lectors de targetes i cablejat 
c) Sistemes de control horari incloent rellotge, torns, lectors de targetes i cablejat.
d) Instal·lació d'alarma anti intrusió, incloent:

y) Conjunt de detectors.
z) Tauler de control.
aa) Xarxa de cablejat.
bb) Accessoris.

e) Instal·lació de detecció de fums, incloent:
cc) Conjunt de detectors.
dd) Tauler de control.
ee) Xarxa de cablejat.
ff) Accessoris.

Aquells elements autònoms que realitzen funcions de seguretat per si mateixos (escàner, arcs,
detectors, barreres) així com els circuits tancats independents de televisió i la instal·lació de torns
amb cita prèvia, s'inclouran en la Classificació (320103) "Elements de seguretat i comunicació".

- Elevadors de l’edifici:  
Els  ascensors,  carretons  elevadors,  escales  mecàniques  i  plataformes  elevadores  per  a
minusvàlids es consideren inherents a l'Edifici.

- Edificis destinats a espectacles públics:  
Les instal·lacions fixes de la caixa escènica i el fossat, i la cortina de foc es consideren inherents
a l'Edifici.
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- Panells solars:  
Amb caràcter general:
-  Els  equips  informàtics  que  dona  servei  a  aquestes  instal·lacions  s'inclouran  dins  de  la

Instal·lació a la qual dóna servei, afegint valor a la mateixa.
- La instal·lació de pantalles fixes s'inclourà com a millora de l'Edifici en el qual s'inclouen, ja que

es considera inherent a aquest.
- Els armaris encastats s'inclouran com una millora de l'Edifici en el qual s'inclouen, ja que es

consideren inherents a aquest.

A la classe d'Edificis s'han definit les següents classificacions:

1.1.01.01  EDIFICIS 
Bé  objecte
d’inventari

Cada construcció destinada a ser utilitzada per a la realització d'una
activitat constitueix un bé físic independent.
L'ús o destinació de la construcció s'inclourà com a informació de
construcció, com per exemple:
 Administratiu  (edificis  purament  administratius  o

destinats  a  serveis  en  els  quals  es  duen  a  terme  funcions
principalment administratives, com per exemple: policia o jutjats).

 Residencial  i  habitatge  (albergs,  habitatges,
residències).

 Cultural  i  d'oci  (auditoris,  biblioteques,  centres cívics,
centres culturals, centres d'exposicions, museus, teatres).

 Social i assistencial (cases de joves, centres d'atenció
primària, centres de dia, per a gent gran, d’integració social).

 Serveis educatius (centres d'educació especial, centres
de  formació  professional,  escoles  o  col·legis,  instituts,  llars
d'infants).

 Esports (estadis, pavellons esportius, piscines cobertes,
poliesportius).

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Instal·lacions esportives i d'esbarjo a l'aire lliure que no es trobin en
edificis  que  continguin  grades  o  altres  instal·lacions  auxiliars
(edificis  com  poliesportius  o  estadis)  com:  camps  de  futbol;
frontons; piscines exteriors; pistes d'atletisme; pistes de bàsquet,
d’handbol, pistes de tennis; Rocòdroms.
Aquestes instal·lacions es gestionen com a béns independents en la
Classificació (110103) "Instal·lacions esportives i recreatives a l'aire
lliure".
Les petites construccions vinculades a instal·lacions tècniques com
per exemple, dipòsits, dipòsits d'emmagatzematge, abocadors (que
impliquen obra civil)  perquè s'entenen part  de la  instal·lació i  es
gestionen  en  la  Classificació  (320201)  "Equipaments  de  Servei
Públic".

Amortitza Si Vida Útil (anys) 50

1.1.01.02  CEMENTIRIS
Bé  objecte
d’inventari

El cementiri constitueix un bé físic independent amb la informació
detallada de les construccions de titularitat municipal destinades a
usos funeraris, com per exemple:
 Crematori.

 Nínxols

 Panteons.
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 Sala de vetlles.

 Sepultures.
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza Si Vida Útil (anys) 50

1.1.01.03  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO A L’AIRE LLIURE
Bé  objecte
d’inventari

Cadascun dels edificis i obra civil la funció dels quals és albergar la
pràctica de l'esport i/o el gaudi de l'oci, com ara:
 Zones o instal·lacions recreatives per a jocs infantils o

de gent gran.

 Instal·lacions esportives a l'aire lliure que no es troben
en  edificis  que  poden  incloure  els  següents  espais  esportius
(pistes de bàsquet, handbol, camps de futbol, camps de petanca,
frontons, piscines exteriors, pistes d'atletisme i poliesportives i
pistes de tennis).

 Zones de pícnic.

 Miradors.
Dins del bé físic, camp de futbol, el següent concepte es considera
com una inversió o millora del mateix:

 Gespa.
Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els béns que s'indiquen a continuació, atès que s'han de gestionar a
través de la Classificació (110101) "Edificis":
 Estadis

 Pavellons esportius.

 Piscines cobertes.

 Centres poliesportius.
Els 'bars' i 'vestidors' existents com a construccions independents a
les instal·lacions esportives, atès que s’han de gestionar a través de
la Classificació (110104) "Petites construccions".

Amortitza Si Vida Útil (anys) 30

1.1.01.04  PETITES CONSTRUCCIONS
Bé  objecte
d’inventari

Un bé físic independent està constituït per cada construcció que, per
les característiques i  activitat  que suporten,  no disposen d'entitat
suficient per ser considerat com a Edifici, com ara:
 Bars en instal·lacions esportives.

 Casetes d'informació.

 Casetes de seguretat.

 Casetes elèctriques.

 Casetes prefabricades.

 Quioscos.

 Hivernacles. Es consideren inherents a la construcció:
l'estructura  i  tancament,  la  xarxa  de  reg  de  l'hivernacle,  la
instal·lació de la climatització i la instal·lació d'humidificació.

 - Vestuaris en instal·lacions esportives.
Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Les construccions que no  compleixin  les  condicions incloses en
l'apartat  Bé  objecte  d'inventari no  es  gestionen  en  aquesta
Classificació,  perquè  es  gestionen  a  través  de  la  Classificació
(110101) "Edificis”.
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Amortitza Si Vida Útil (anys) 15

1.1.02 – Condicionament 

En aquesta classe s’han definit les següents Classificacions:

1.1.02.01   MILLORES SOBRE BÉNS REBUTS EN RÈG. DE LLOGUER,
CESSIÓ O ADSCRIPCIÓ
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent,  per  Edifici,  les  inversions
realitzades en aquells edificis rebuts en règim d'arrendament, cessió
o adscripció a favor de l'Entitat per  un període inferior  a la vida
econòmica  dels  béns,  destinats  a  allargar  la  seva  vida  útil  o
augmentar la seva capacitat o productivitat, sempre que aquestes
millores no puguin separar-se de l'Edifici en què es realitzin.
El bé es dona d’alta amb la descripció "Millores en l'Edifici ____"
recollint  per  separat  les  inversions realitzades.  Aquest  bé  estarà
associada a l'Edifici que correspongui.
El bé "Millores en l'Edifici___” es donarà de baixa, juntament amb el
bé "Edifici" sobre el qual es realitzen, un cop finalitzat el contracte
d'arrendament o revertit el bé objecte de la cessió d’ús.

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Les  millores  que  es  puguin  separar  de  l'immoble,  atès  que  es
gestionaran per la Classificació de béns mobles que procedeixi.

Amortitza Si Vida Útil (anys) -

1.2  Infraestructura Pública

1.2.01 - Infraestructura Pública

Inclou les obres d’infraestructura amb la finalitat de millorar els serveis públics.

1.2.01.01  PARCS I JARDINS
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  terreny  delimitat,
generalment  d'una  extensió  considerable,  amb plantes  i  arbres  i
destinat a diversos usos, especialment l'esbarjo públic o el passeig
per a vianants.
Dins del bé físic, els següents conceptes es consideren inversions o
millores  del  mateix (sense  necessitat  d'identificar  el  nombre
d'elements que el componen):
- Enjardinament.
- Paviments, voreres.
Els vials o camins que donin servei dins d'un parc es consideren
inherents a aquest, excepte aquells que tinguin entitat suficient i el
manteniment  correspongui  a  la  pròpia  Entitat,  en  aquest  cas  es
gestionen  com  a  béns  independents  dins  de  la  Classificació
(120103) "Vials no urbans (camins)”.

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els següents tipus de béns, atès que han de ser gestionats per la
Classificació del Mobiliari Urbà que correspongui:
 Bancs.

 Aparca bicicletes.

 Jardineres.

 Marquesines.
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 Papereres.

 Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter
històric o artístic  s'han de gestionar a través de la Classificació
(C20102) "Escultures".

 Senyalització (vertical, plaques i semàfors).

 Lavabos públics.
Les àrees recreatives amb mobiliari infantil o de gent gran s’han de
gestionar  en  la  Classificació  (110103)  "Instal·lacions  esportives  i
d’esbarjo a l'aire lliure".
Els següents tipus de béns, per ésser gestionats per la Classificació
(320201) "Instal·lacions de Servei Públic":
 Instal·lació d'enllumenat públic.

 Aigua potable i instal·lacions de reg.
Tampoc  es  gestionen  en  aquesta  Classificació  les  zones  verdes
contingudes en les rotondes, ja que s'inclouen com a millores del
carrer en el qual es trobin.

Amortitza Si Vida Útil (anys) 15

1.2.01.02  PLACES I VIALS URBANS
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada via pública o plaça existent
dins d'un municipi destinat al trànsit de vianants i vehicles, entenent
per plaça cada lloc espaiós en el qual s'uneixen diferents vies del
municipi i que té la seva pròpia identificació i numeració.
Dins del bé físic, els següents conceptes es consideren inversions o
millores  del  mateix (sense  necessitat  d'identificar  el  nombre
d'elements que el componen):
 Enjardinament.

 Paviments, voreres.
Les rotondes (així com les zones verdes que pugui contenir) que
inclogui un carrer, es consideren inherents a la mateixa.

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els  següents  tipus  de  béns,  atès  que  s’han  de  gestionar  en  la
Classificació (330103) "Mobiliari Urbà":
 Bancs.

 Aparca bicicletes.

 Jardineres.

 Marquesines.

 Papereres.

 Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter
històric o artístic s'hagin de gestionar a través de la Classificació
(C20102) "Escultures".

 Senyalització (vertical, plaques i semàfors).

 Lavabos públics.

Les àrees recreatives amb mobiliari infantil o de gent gran, atès que
s’han  de  gestionar  en  la  Classificació  (110103)  "Instal·lacions
esportives i d’esbarjo a l'aire lliure".

Els  següents  tipus  de  béns,  atès  que  s’han  de  gestionar  per  la
Classificació (320201) "Instal·lacions de Servei Públic":
 Instal·lació d'enllumenat públic.

 Instal·lacions  de  transport  pneumàtic  de  residus,
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inclosos els contenidors soterrats de residus.

 Sistema de control de semàfors.

 Sistema de control d'accés a carrers.

 Sistema de videovigilància als carrers.
Amortitza Si Vida Útil (anys) 15

1.2.01.03  VIALS NO URBANS (CAMINS)
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada camí existent en terreny
natural.

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els  següents  tipus  de  béns  no  es  consideren  inherents  al  vial
perquè es gestionen en la Classificació (330103) "Mobiliari Urbà":
 Bancs.

 Aparca bicicletes.

 Jardineres.

 Marquesines.

 Papereres.

 Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter
històric o artístic s'hagin de gestionar a través de la Classificació
(C20102) "Escultures".

 Senyalització (vertical, plaques i semàfors).

 Lavabos públics. 
Amortitza Si Vida Útil (anys) 15

1.2.01.04  OBRES CIVILS  D’ÚS PÚBLIC
Bé  objecte
d’inventari

Cada  construcció,  en  general  d’envergadura  i  destinada  a  ús  públic,
constitueix un bé físic independent, com ara:
 Embassaments i captacions d'aigua

 Passarel·les de vianants.

 Ponts i túnels.

 Preses i salts d’aigua.
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza Si Vida Útil (anys) 15

1.2.01.05  INFRASTRUCTURES D’INTERIOR
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cadascuna  de  les  obres
d'infraestructura  i  condicionament  realitzades  en  l’exterior  dels
Edificis existents a l'interior d'un Centre, amb la finalitat de millorar
la  seva  imatge  i  dotar-la  dels  serveis  necessaris  per  al
desenvolupament de la seva funció, com ara:
 Il·luminació  exterior  als  edificis  d'un  Centre  (per

exemple, il·luminació especial centre esportiu).

 Conjunt d’enjardinament (incloses les instal·lacions de
reg que donin servei).

 Conjunt de tancaments.

 Conjunt de vials interiors d'un Centre.

 Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter
històric o artístic s'han de gestionar a través de la Classificació
(C20102) "Escultures".

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en Inversions en els conceptes esmentats anteriorment (per exemple,
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aquesta
Classificació

en  enjardinament)  que  es  realitzin  a  la  via  pública,  per  ser
gestionades  com  a  millores  del  bé  que  correspongui  de  la
Classificació (120102) "Places i vials urbans".

Amortitza Si Vida Útil (anys) 12

1.3  Immobles en altres situacions

En  aquesta  Classe  s'inclouen  els  béns  considerats  com  a  inversions  immobiliàries.  Les
inversions immobiliàries són immobles (terrenys o edificis, considerats en la seva totalitat o en
part, o tots dos, sense perjudici de la situació patrimonial en què es trobin) que l'Entitat té per
obtenir rendes, plusvàlues o totes dues, enlloc de:

 El seu ús en la  producció  o  subministrament  de béns o serveis  generals  (per
exemple, culturals o formatius).

 La seva venda en el curs ordinari de les operacions.

Per  tant,  les  inversions  immobiliàries  generen  fluxos  d'efectiu  que  són  en  gran  mesura
independents dels procedents d'altres actius posseïts per l'Entitat. La producció de béns o la
prestació de serveis (o l'ús d'immobles per a finalitats administratives ) generen fluxos d'efectiu
que no són atribuïbles només als immobles, sinó a altres actius utilitzats en la producció o en el
procés de prestació de serveis.

Així  mateix,  es  consideren  inversions  immobiliàries  aquells  béns  patrimonials  que  no  es
classifiquin a la seva entrada en el patrimoni de l'entitat com a immobilitzat material.

Per exemple, es poden considerar inversions immobiliàries:
 Un terreny que es té per  obtenir plusvàlues a llarg termini i no per vendre a curt

termini, dins el curs ordinari de les activitats;

 Un terreny que es té per a un ús futur no determinat (en el cas que l'Entitat no hagi
determinat si el terreny s'utilitzarà com a immoble ocupat per la mateixa o per vendre a curt
termini, dins el curs ordinari de les activitats, es considera que aquest terreny es manté per
obtenir plusvàlues);

 Un edifici  que sigui  propietat  de l'Entitat  (o bé un edifici  obtingut  a través d'un
arrendament financer) i estigui llogat a través d'un o més arrendaments operatius; i

 Un edifici  que estigui desocupat i  es té per ser arrendat (l'Entitat figura com a
arrendador) a través d'un o més arrendaments operatius.

Per contra, no tindran la consideració d'inversió immobiliària els edificis llogats per l'Entitat (ja
sigui com a arrendador o arrendatària) ocupats per personal de la mateixa per a prestar serveis
generals.

En aquells supòsits en què una part de l'immobilitzat material de les entitats es té per obtenir
rendes o plusvàlues i  una altra part s'utilitza en la producció o subministrament de béns o
serveis, o bé per a finalitats administratives, l'entitat les comptabilitzarà per separat si aquestes
parts  poden  ser  venudes  separadament.  Si  aquestes  parts  no  poden  ser  venudes
separadament, l'entitat únicament la qualificarà com a inversió immobiliària, si només una part
insignificant  s'utilitza  per  a  la  producció  o  prestació  de  béns  o  serveis,  o  per  finalitats
administratives.

1.3.01.01   TERRENYS CONSIDERATS COM A INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  un  terreny  patrimonial  (i  el
conjunt  d’inversions  realitzades  sobre  el  mateix),  propietat  de
l’Entitat  o  llogada  a  la  mateixa,  que  estigui  dedicat  a  obtenir
plusvàlues mitjançant lloguer o venda.
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Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els  terrenys  patrimonials  destinats  a  la  producció  o
subministrament  de  béns  o  serveis,  o  la  finalitat  sigui
administrativa  atès  que  han  de  ser  gestionats  a  través  de  la
Classificació de Terrenys que correspongui.
Així  mateix,  tampoc  es  gestionen  per  aquesta  Classificació,  els
terrenys d'habitatges socials  per gestionar-se en la  Classificació
(B00101) "Terrenys de l'PMSH".

Amortitza No Vida Útil (anys) -

1.3.01.02   EDIFICIS CONSIDERATS COM A INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  Edifici,  propietat  de
l'entitat  o  bé  arrendat  a  la  mateixa,  per  obtenir  plusvàlues
mitjançant  el  seu  arrendament  o  venda,  no  estant  destinat  en
l'actualitat l'immoble amb la finalitat administrativa ni per a la seva
venda en el curs ordinari de les operacions . Per exemple, un edifici
d'oficines  de  naturalesa  patrimonial  en  el  qual  l'Ajuntament  és
l'arrendador.

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Les Construccions destinades a la producció o subministrament de
béns o serveis, o la finalitat sigui  administrativa, atès que s’han de
gestionar a través de la Classificació (110.101) "Edificis".
Així  mateix,  tampoc  es  gestionen  per  aquesta  Classificació,  els
habitatges socials  no es gestionen en aquesta  Classificació  per
gestionar-se en la Classificació (B00201) "Edificis de l'PMSH".

Amortitza Si Vida Útil (anys) 50

1.3.01.03   ACTIUS EN ESTAT DE VENDA * NOMÉS PER ENTITATS AMB
ICAL NORMAL
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  actiu  classificat
inicialment  com  a  no  corrent,  el  valor  comptable  es  recuperarà
mitjançant la seva venda en un futur proper, enlloc de pel seu ús
continuat.  Per  aplicar  aquesta  classificació,  l'actiu  ha  d'estar
disponible  en  les  seves  condicions  actuals  per  a  la  venda
immediata, i aquesta ha de ser altament probable. Es considera que
la seva venda serà altament probable, quan concorrin les següents
circumstàncies:
a) L'entitat s'ha de trobar compromesa per un pla per vendre l'actiu i
haver iniciat un programa per trobar comprador i concretar el pla.
b) S'espera completar la venda dins de l'any següent a la data de
classificació de l'actiu com en estat de venda, llevat que per fets o
circumstàncies  fora  del  control  de  l'entitat,  el  termini  de  venda
s'hagi d'allargar i hi hagi evidència suficient de que l'entitat segueixi
compromesa amb el pla de disposició de l'actiu.

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

 DRETS REALS

Per als béns compresos en aquest grup s'ha de completar informació relativa a: naturalesa i
contingut  del  dret;  Immoble  sobre  el  qual  el  mateix  recau;  inscripció  en  el  Registre  de  la
Propietat; Títol en virtut de el qual es va adquirir; cost de l'adquisició, si aquesta hagués estat
onerosa; valor de el dret; fruits i rendes que el mateix origina.

76



2.1 Drets reals

2.0.01 – Drets Reals

Es recullen en aquest grup aquelles garanties a favor de l'Entitat materialitzades en drets reals.

S'ha de prendre com a vida útil, la menor de les dues següents:
- La vida útil del dret.
- La vida estimada que tingui el bé sobre el qual recau, que serà com a màxim la que tingui la
Classificació.

2.0.01.01  DRETS REALS A FAVOR
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  independent  cada  garantia  que  l'ordenament
atorga a l'entitat respecte a la percepció d'una determinada utilitat,
exercint-se de manera limitada, com per exemple:
 Cens: Poder jurídic que s'atorga al  seu titular d'exigir

una prestació periòdica al propietari  del bé subjecte a gravamen.

 Servitud:  Dret  a  percebre  només  utilitats  concretes
d'una propietat aliena (com ara de pas o de vistes).

 Superfície:  Dret  a  tenir  i  mantenir  temporalment  en
terreny o immoble aliè una edificació, o plantacions i cultius en
propietat separada.

 Ús: Dret a percebre dels fruits d'una propietat aliena els
que siguin suficients a les necessitats de l'usuari.

 Usdefruit:  Dret a tots els rendiments i  a el gaudi dels
béns  aliens  amb  l'obligació  de  conservar  la  seva  forma  i
substància,  llevat  que  el  títol  de  la  seva  constitució  o  la  llei
autoritzin una altra cosa.

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els béns que hagin estat incorporats a través d'una cessió ja que, en
aquests casos, s'ha de donar d'alta el bé com a tal en la Classificació
d'immobles que correspongui, amb tipus d'alta "Cessió d'ús temporal" i
amb  situació  patrimonial  "  cessió  a  favor  ",  d'acord  a  la  Instrucció
Comptable en vigor, si bé aquests béns figuren en l'epígraf i subepígraf
corresponent a Drets Reals.

Amortitza Si Vida Útil (anys) -

2.0.01.02  APROFITAMENTS URBANÍSTICS 
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cadascun  dels  drets  que
consisteixen  en  l'atribució  efectiva  dels  usos  o  intensitats
susceptibles d'apropiació privada d'un terreny.

Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els aprofitaments constituïts sobre sòl destinat a habitatges, i en aquest
cas tindran la consideració de Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge,
gestionant-se per la Classificació (B00301) 'Aprofitament urbanístic de
l'PMSH'

Amortitza No Vida Útil (anys) (anys) -

2.0.01.03  CONCESSIONS ADMINISTRATIVES A FAVOR
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic cadascuna de les transferències a l'ens local
que fa una altra entitat de dret públic, de la gestió d'un servei públic
o del gaudi exclusiu d'un domini públic.

Tipus de gestió Bé simple
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Amortitza Si Vida Útil (anys) -

 MOBLES

Per als béns compresos en aquest epígraf s'ha de completar informació relativa a la quantitat i
descripció dels béns, marca i model i número de sèrie, detallant-los succintament en la mesura
necessària de la seva individualització.

3.0. Equips Processos d’Informació

3.0.01 - Equips Processos Informació

Són aquells equips destinats a el processament de la informació.

3.0.01.01  EQUIPS PROCESSOS D’INFORMACIÓ
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  dispositiu  central  per  al
tractament automàtic de la informació, independentment del seu volum o
mobilitat, com per exemple:
 Ordinadors personals (compost de CPU, teclat, monitor

i ratolí).

 Mòbils.

 Ordinadors portàtils.

 PDAs.

 Servidors de xarxa.

 Unitats centrals de procés.

 Tabletes
Es  gestionen  també  en  aquesta  Classificació,  com  a  béns  físics
independents, cadascun dels perifèrics destinats a transformar les dades
provinents  de  l'exterior  a  el  codi  que  utilitza  l'ordinador  així  com
d'extreure, en forma útil, els resultats obtinguts, com per exemple:

 Discs durs externs.

 Escàners.

 Impressores.

 Lectors de codi de barres.

 Plotters.

 Reproductores de plànols
Tipus de gestió Inversió general
No  gestionats  en
aquesta
Classificació 

Els equips que no compleixin les condicions incloses en l'apartat
Bé Objecte d'Inventari.
Els  monitors  adquirits  de  forma  independent  de  l'ordinador
personal  s'inclouran  en  la  Classificació  (300.103)  "Elements
informàtics inventariables globalment".

Amortitza Si Vida Útil (anys) 4

3.0.01.02  ELEMENTS INFORMÀTICS INVENTARIABLES GLOBALMENT
Béns  objecte
d’inventari

Per gestionar-se com Inversió General: S’ inventaria com un conjunt
(com un únic bé, per Entitat i  Exercici Econòmic), les inversions
realitzades en components o accessoris  informàtics adquirits  de
forma  global,  no  podent  ser  imputades  a  cap  equip  informàtic
particular com a elements com: altaveus, combos de DVD + CDRW,
gravadores de CD / DVD, handy drives, monitors, micròfons, unitats
d'emmagatzematge  internes,  ratolins,  teclats,  tauletes  gràfiques,
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targetes i, en general, components informàtics de poc valor.
Tipus de gestió Inversió general
Amortitza Si Vida Útil (anys) 4

3.1.  Vehicles 

3.1.01 – Vehicles 

Per als béns compresos en aquest grup s'ha de completar informació relativa a: Classe de
vehicle  que  es  tracti;  tipus  de  tracció;  matrícula,  marca,  model  i  número  de  bastidor;  títol
d'adquisició;  cost  d'adquisició  i  la  data;  valor  i  destinació  actual;  i  informació  sobre
l'assegurança.

Els vehicles reflecteixen el cost d'adquisició incloent els costos de compra, de matriculació (si
està matriculat), així com tots els necessaris per a la posada en marxa de el vehicle.

3.1.01.01  VEHICLES 
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada un dels vehicles dedicats al
transport de persones o mercaderies per carretera, o per mar, així com
els  específics  per  desenvolupar  els  serveis  i  activitats  que  presta  o
realitza l'entitat, com per exemple:
 Autobusos.

 Vaixells.

 Bicicletes.

 Bicicletes elèctriques.

 Camions.

 Ciclomotors, motocicletes i motocarros.

 Cotxes de policia.

 Furgonetes o furgons.

 Netejadores i escombradores de carrers.

 Turismes.

 Tractors.

 Vehicles grues.

 Vehicles tot-terrenys.

 Vehicles de recollida d'escombraries.

 Vehicles mixtes de pala i retro.

 Tren turístic.
Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els  següents  tipus  béns  per  gestionar-se  per  la  Classificació
(320.101) "Maquinària general":
 Piconadores.

 Dúmpers.

 Màquina llevaneus.

 Moto anivelladores.

 Pales carregadores.

 Màquina pinta-ratlles.

 Retroexcavadores.
Amortitza Si Vida Útil (anys) 6

3.2.  Maquinària, instal·lacions i utillatge 
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3.2.01 – Maquinària 

S'engloba  en  aquesta  classe  el  conjunt  de  màquines  no  específiques  d'una  determinada
activitat.

Com a regla general, en aquest equipament s'ha d'incloure totes les despeses addicionals que
es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament i, si escau, el transport, les
assegurances,  drets  aranzelaris  i  altres  similars  (com per  exemple,  instal·lació  i  despeses
d'enginyeria).

A les màquines s'ha d'incloure el cost de les mateixes, la seva instal·lació completa canonades i
valvuleria,  fonaments  i  el  quadre  de  control  de  les  mateixes.  S'han  definit  les  següents
Classificacions:

3.2.01.01  MAQUINÀRIA GENERAL 
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada màquina o equip la funció sigui la
de conservació de la maquinària, vehicles i  instal·lacions pròpies d'una
activitat, com ara:
 Aspiradors industrials.

 Bufadors.

 Carros de marcar camps esportius.

 Cisalles industrials.

 Compressor aire portàtil.

 Talla vores.

 Esmeriladores elèctriques.

 Equips d'aspiració.

 Estacions de reparació soldador-desolador.

 Estabilitzadors de tensió.

 Fresadores.

 Grups de soldadura (elèctrica o autògena) i soldadors.

 Grups electrògens.

 Formigoneres manuals o mecàniques.

 Forns ceràmics.

 Fregadores industrials. - Netejadores d'aigua a pressió.

 Clau pneumàtica (canvi roda).

 Manòmetres.

 Màquines combinades de fusteria.

 Martell percutor elèctric. (trepant o martell perforador)

 Motoserres.

 Premses (mecàniques o hidràuliques).

 Robot neteja fons de piscines.

 Serres de cinta (alternatives o verticals).

 Serres de disc.

 Soldadors.

 Trepants de columna o de sobretaula.

 Tisores pneumàtiques.

 Torns.

 Tronçadores.

També constitueixen un bé físic independent cada màquina o equip la
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funció sigui el moviment intern de materials i persones, ja tinguin o no,
autonomia pròpia, com per exemple:
 Carretons elevadors.

 Elevadors de vehicles.

 Grues. 

 Ponts-grua.

 Plomes hidràuliques.

 Transpalets (manuals i elèctriques).

Es gestionen així mateix per aquesta Classificació cada màquina i equip
específic utilitzat per a l'activitat agrícola o forestal, com per exemple:

 Abonadores.

 Atomitzadors insecticides.

 Bombes fumigadores.

 Tallagespa.

 Desbrossadores.

 Motocultors.

 Podadores.

També  es  gestionen  per  aquesta  Classificació  dels  següents  tipus  de
béns:

 Piconadores.

 Dúmpers.

 Màquina llevaneus.

 Motonivelladores. 

 Pales carregadores.

 Màquina pinta ratlles.

 Retroexcavadores.
Així  mateix,  constitueix un bé físic independent cada màquina o equip
utilitzat en pràctiques per alumnes, ja siguin per al treball del metall o bé
de la fusta

Tipus de gestió Inversió general 
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els  equips  dedicats  al  trasllat  entre  dos  punts  de  diferent  nivell  (com
ascensors,  muntacàrregues  o  plataformes  salva  escales  per  a
minusvàlids) integrats en un edifici, es consideren part inherent a l'edifici al
qual donen servei.
Tampoc s'inventarien com a béns independents les plaques solars  per
considerar-se inherents a l'edifici en el qual s'inclouen.
Tampoc s'inventarien els element d'utillatge per adquirir pel Capítol 2 del
Pressupost,  com  ara  despeses  en  tornavisos;  caixes  porta  eines;
caladores;  carretons;  gats;  grapadores  pneumàtiques;  fregadores;
llanternes; pinces amperimètriques; polímetres; rebarbadores; trepants.

Amortitza Si Vida Útil (anys) 12

3.2.01.02  APARELLS DE MESURA I LABORATORI
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada instrument de mesura i equip
destinat a la realització de proves i assaigs de laboratori no clínic, com per
exemple:

 Anemòmetres. - Mesuradors d'oxigen.
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 Balances.

 Capacímetres

 Cabalímetres

 Centrífugues.

 Comprovadors  de
descàrregues.

 Conductímetres.

 Destil·ladors.

 Alcoholímetre.

 Estufes de cultiu.

 Equips
d'esterilització.

 Generadors  de
funcions.

 Higròmetres.

- Megaòhmetre.
- Microscopis.
- Oscil·loscopis.
- Radars.
- Registradors de potència.
- Registradors de temperatura.
- Reflectòmetres.
- Sonòmetres.
- Termohigrògrafs.
- Tacòmetres
- Wattímetre.

Tipus de gestió Inversió general 
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els microones i frigorífics utilitzats en laboratoris, atès que s’han de
gestionar a través de la Classificació (330.202) "Electrodomèstics".

Amortitza Si Vida Útil (anys) 7

3.2.01.03  ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada equip autònom de seguretat o
comunicació interna que no estiguin inclosos en cap instal·lació general,
com per exemple:
 Arcs detectors de metalls.

 Armaris ignífugs amb entitat independent a l'edifici en
el qual es troben.

 Armes de foc

 Armers.

 Barreres de seguretat.

 Central de detecció d'incendis.

 Central d'instal·lació buscapersones.

 Central telefònica amb els seus elements accessoris.

 Circuits  tancats  de  televisió  (C.C.T.V.)  incloent  el
conjunt de càmeres, conjunt de monitors,  quadre de control  i
comandament amb seqüenciadors, vídeo-gravador i cablejat.

 Detectors d'explosius.

 Emissores de vehicles.

 Estacions base.

 Escàners de seguretat.

 Inhibidors de radiofreqüència.

 Instal·lació de torns per cita prèvia, incloent: conjunt de
display, finestreta, panells display, teclats de taula, unitat central,
unitat de so, dispensador de tiquets, vídeo counter i cablejat.

 Receptors.

 Transmissors.
Tipus de gestió Bé simple
No  gestionats  en La instal·lació de seguretat d'alarma (amb els seus detectors i panell de
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aquesta
Classificació

control) i la de megafonia, per considerar inherent a l'Edifici on es troben
ubicades.
No s'inventariaran ni gestionaran els telèfons mòbils ni PDAs, atès que
s’han  de  gestionar  en  la  Classificació  (300.101)  "Equips  processos
d'informació".

Amortitza Si Vida Útil (anys) 7

3.2.02 – Instal·lacions tècniques

S'engloba  en  aquesta  classe  el  conjunt  d'instal·lacions  no  específiques  d'una  determinada
activitat.

S'ha  de  crear  un  bé  físic  per  cada  funció  de  la  instal·lació  específica  i  independent,  que
comprèn la totalitat de màquines i equips que formen part de la mateixa, incloent la canonada,
les vàlvules, instrumentació, accessoris i quadres de control.

Les  canonades  o  cablejat  d'aquelles  instal·lacions  necessàries  per  al  perfecte
desenvolupament de l'activitat desenvolupada a l'edifici es consideren inherents a la mateixa,
inventariant i gestionant amb el mateix edifici: climatització, xarxa contra incendis per a quadres
mànega, comunicació, aigua potable i sanejament. Per contra, la xarxa de conductes d'aquelles
instal·lacions que poden estar  o  no presents  en l'activitat  desenvolupada a l'edifici,  ja  que
presten servei a funcions concretes, s'han d'inventariar i gestionar amb la mateixa instal·lació.

Com a regla general, en aquest equipament s'ha d'incloure totes les despeses addicionals que
es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament i, si escau, el transport, les
assegurances,  drets  aranzelaris  i  altres  similars  (com per  exemple,  instal·lació  i  despeses
d'enginyeria).

S’ha definit la següent Classificació:

3.2.02.01   INSTAL·LACIONS DE SERVEI PÚBLIC
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada instal·lació (juntament amb els
seus components), en general de gran envergadura i destinada al servei
públic, com per exemple:
 Canalització  d'aigües  residuals  incloent  sanejament

(xarxa de clavegueram i drenatges).

 Compactadores d'escombraries.

 Complexos mediambientals: Es considera inherent a la
instal·lació: els vials interiors, tancaments, instal·lació de reg i
contra incendis, tremuges o plataformes de descàrrega, bàscula
de pesatge de vehicles i els dipòsits de seguretat receptors de
residus segons tipologia o abocadors (que comportin obra civil).

 Dipòsits  i  tancs  d'emmagatzematge  (que  comportin
obra civil).

 Dipòsits de seguretat o abocadors (que comportin obra
civil).

 Distribució d'aigua potable.

 Estacions depuradores d'aigües residuals (E.D.A.R.) Es
consideren  inherents  a  la  instal·lació:  els  decantadors,  les
basses  d'homogeneïtzació,  les  bombes  d'impulsió,  bufadors,
filtres, dipòsits intermedis i la xarxa de conductes i accessoris.

 Instal·lacions  de  lloguer  de  bicicletes,  incloent  com
millores de la instal·lació cadascuna de les estacions de lloguer i
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els  seus  elements  (pòsters  d'ancoratge,  lectors,  caixers  i
bicicletes).

 Estacions de  tractament  d'aigua potable  (E.T.A.P.)  Es
consideren inherents a la instal·lació: els dipòsits d'acumulació
d'aigua, pous, canals d'abastament d'aigües, bombes d'impulsió
d'aigua,  filtres  de  tractament  d'aigua  (per  exemple:
descalcificadors),  bombes  dosificadores  de  productes  i
canonades de distribució generals.

 Instal·lació d'enllumenat públic.

 Instal·lacions de combustible. Es consideren inherents
a la instal·lació: tanc d'emmagatzematge, grup de bombament,
xarxa general de canonades de distribució.

 Instal·lacions d’incineradores d'escombraries i residus.
Es  consideren  inherents  a  la  instal·lació:  caixa  de  càrrega,
càmera pirolítica amb cremador i ventilador, cremador modulant,
termorreactor per cremar fums, llar de foc de sortida de fums,
quadre de comandament i control.

 Instal·lacions  trituradores  de  residus  voluminosos
(palets, resta de poda, mobles).

 Obres civils portuàries.

 Plantes de triatge per a la recuperació de materials. Es
consideren  inherents  a  la  planta,  com  a  components  de  la
mateixa: caixa de càrrega, cadena de triatge per a la classificació
de residus, separadors magnètics per ferris i separadors per corrent
per aluminis,  premses per al films plàstics de material  recuperat  i
separat.

 Plantes  de  transferència  per  a  residus perillosos.  Es
considera inherent a la planta, com a components de la mateixa:
la xarxa de recollida de seguretat per a eventuals vessaments,
dipòsit i cambra frigorífica.

 Plantes  d'olis  vegetals.  Es  considera  inherent  a  la
planta, com a components de la mateixa: els dipòsits i aljub.

 Sistema de control semafòric.

 Sistema de control d'accés a carrers.

 Sistema de vídeo-vigilància en carrers.

 Vivers i instal·lacions de reg. Es consideren inherents a
la  instal·lació:  la  canonada de  distribució,  els  degotadors,  els
tubs degotadors, els humidificadors, els ruixadors, els aspersors,
higròmetres d'aire, higròmetres de sòl i el programador de reg.

Tipus de gestió Bé complex
Amortitza Si Vida Útil (anys) 20

3.3.  Altres  béns mobles 

3.3.01 – Mobiliari

Les Classificacions definides són les que es detallen tot seguit:

3.3.01.01  MOBILIARI GENERAL
Bé  objecte Constitueix  un  bé  cada  conjunt  dels  elements  de  mobiliari (amb
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d’inventari independència del seu volum, qualitats específiques o material en que
estiguin  fabricats)  en  oficines,  vestuaris,  centres  docents,  esportius,
sanitaris, cafeteries, com per exemple:
 Armaris, llibreries, vitrines i estanteries d’oficina.

 Arxivadors verticals, fitxers horitzontals i de plànols.

 Armaris de taller.

 Armaris d’eines.

 Armaris rack.

 Bancs de vestuari.

 Bancs i taules de treball.

 Paraven i mampares de separació de mitja alçada.

 Bukcs.

 Llits (incloent el capçal i el peu).

 Cotxets per a bebès.

 Taules auxiliars (biblioteca i d’ordinador).

 Taules d’oficina i despatx (amb les seves respectives
ales)

 Taules de reunions.

 Taules i mobles de laboratori.

 Taules - taulell de dibuix.

 Taules d’acer inoxidable de cuines i bugaderia (incloent
l’aigüera).

 Mobiliari  clínic  (bicicletes  estàtiques,  lliteres,  carros
clínics, classificadors rotatius d’historials, vitrines mèdiques).

 Mostradors.

 Pissarres mòbils giratòries.

 Pupitres.

 Cadiratge (cadires, butaques, sofàs, tamborets i mòduls
de seient).

 Taquilles.
Cada conjunt de béns que pertany a un dels tipus anteriors, constitueix
un únic bé físic amb  indicació del número d’elements que el componen.

Tipus de gestió Inversió general
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Les mampares ubicades de forma fixa, per considerar-se inherents
a l’edifici en el que es troben instal·lades.
Les inversions sobre el mobiliari que es detalla tot seguit per estar
el  seu  valor,  en  la  majoria  dels  casos,  per  sota  dels  criteris
quantitatius d’activació:
 Catifes (excepte obres d’art) i moquetes.

 Ambientadors i desinfectadors.

 Cortines, jardineres i decoració interior.

 Faristols.

 Banderes.

 Papereres i paraigüers.

 Classificadors.

 Quadres y litografies (excepte obres d’art).

 Dispensadors de sabó i paper.

 Elements de sobretaula.
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 Escales.

 Prestatgeries metàl·liques ranurades.

 Làmpares, flexos i llanternes.

 Mata insectes.

 Mobles i miralls de bany.

 Penjadors.

 Pissarres i encerats de paret.

 Rellotges.

 Reposapeus.

 Taulells d’anuncis i sureres.
Amortitza Si Vida Útil (anys) 10

3.3.01.02  MOBILIARI ESPORTIU
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé independent cada  conjunt d’elements de mobiliari
des tipus de béns que tot seguit es detallen (amb indicació del número
de  béns  i  amb  independència  de  la  seva  forma,  volum,  qualitats
específiques o material en el que estiguin fabricats), utilitzats per a la
pràctica esportiva i situats normalment en instal·lacions esportives:
 Banc de peses.

 Barres d’equilibri.

 Bicicletes
estàtiques.

 Cistelles de bàsquet
(sempre  que  no  siguin
instal·lacions  fixes  (amb tots
els seus accessoris).

 Cintes de córrer.

 Cortines
separadores.

 Conjunt  xarxa  pista
de  tenis,  voleibol,  etc.
(incloent  tots  els  seus
accessoris).

 Escala  jutges
atletisme.

 Espatlleres.

 Futbolins.

 Gàbies de material.

 Gàbia de llançament
d’atletisme.

h. Marcadors
electrònics.

i. Taules  de  tennis
taula.

j. Obstacles
d’atletisme.

k. Piragües.
l. Pòdium.
m. Porteries  (amb

tots  els
accessoris).

1. Poltres.
2. Plintons.
n. Xarxes

protectores.
3. Xarxa  pista  de

tenis.
o. Cadires  de

socorristes.
4. Trampolins. 
5. Trapezis.
6. Túnel  sortida  de

jugadors.
Cada conjunt de béns que pertany a un dels tipus anteriors, constitueix
un únic bé físic amb  indicació del número d’elements que el componen.

Tipus de gestió Inversió general
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Les instal·lacions  fixes  de camp de  futbol  o  bàsquet  atès  que  s’han
d’incloure a la Classificació (110103) “Instal·lacions esportives i d’esbarjo
a l’aire lliure” com una millora del bé sobre el qual s’instal·lin.
Les inversions sobre el mobiliari que es detallen tot seguit atès que
el seu valor està, en la majoria dels casos, per sota dels criteris
quantitatius d’activació:

7. Cèrcols i pilotes. 9. Manuelles
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8. Matalassos  i  mòduls  de
goma escuma.

(peses).
10. Suros  de  les

piscines.
Amortitza Si Vida Útil (anys) 6

3.3.01.03  MOBILIARI URBÀ
Bé  objecte
d’inventari

Per gestionar-se com a Inversió General: S’inventariaran com un
conjunt (com un únic bé, per Entitat i Exercici Econòmic) les inversions
realitzades en mobiliari ubicat en una via pública o en un parc, com por
exemple:  Bancs;  aparca  bicicletes;  pilons  fixes;  estàtues  i  fonts
(excepte les que pel seu caràcter històric o artístic hagin de ser
gestionades  mitjançant  la  Classificació  (C20102)  “Escultures”);
jardineres;  limitadors  de  velocitat;  marquesines;  taules  d’àrees
recreatives;  papereres;  sanitaris  públics;  senyalització  (vertical,
plaques  i  semàfors);  suports  publicitaris  i  d’informació  (rellotges
publicitaris, indicadors urbans, monòlits, punts d’informació).

Tipus de gestió Inversió general
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Les àrees o instal·lacions recreatives de jocs infantils o de gent
gran i els zones de pícnic, atès que s’han de gestionar a través de la
Classificació (110103) “Instal·lacions esportives i d’esbarjo a l’aire
lliure”.

Amortitza Si Vida Útil (anys) 6

3.3.01.04  MOBLES DE CONSIDERABLE VALOR ECONÒMIC
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  moble  que  no  tingui  la
consideració  d’històric  o  artístic  però  que sigui  de  considerable  valor
econòmic, com per exemple:

11. Gegants i capgrossos.
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza Si Vida Útil (anys) 10

3.3.02 – Utensilis y equipament d’oficina

Les Classificacions definides són les que es detallen tot seguit:

3.3.02.01  EQUIPS D’OFICINA I FOTOCOPIADORES
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  independent  cada  conjunt  d’elements
d’accionament mecànic o elèctric utilitzat en oficines (amb indicació
del  número  de  béns i  amb  independència  de  la  seva  forma,  volum,
qualitats específiques o material en el que estiguin fabricats), com per
exemple:
 Canó projector.

 Talladores de paper.

 Destructors de documents.

 Enquadernadores.

 Ensobradores.

 Faxos, telefaxos.

 Fotocopiadores.

 Fotocopiadores  multifuncional  (fotocopiadora,
impressora, fax, escàner, etc.).

 Franquejadores.

 Grapadores elèctriques.

 Màquines d’escriure.
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 Pantalles de projecció.

 Plastificadores de documents.

 Plegadores de paper.

 Projectors de transparències.

 Projectors de diapositives.

 Reproductores de plànols.

 Trepadora de paper elèctriques.
Tipus de gestió Inversió general 
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els escàners i impressores atès que s’han de gestionar a través de la
Classificació (300101) “Equips processos d’informació”.
I, els següents equips d’oficina, atès que la majoria d’aquests béns tenen
un valor inferior a l’indicat pel criteri quantitatiu de gestió:
 Calculadores.

 Datadores i numeradores i retoladores (tipus Dymo).

 Grapadores i trepadora manuals.

 Altres equips d’oficina de sobretaula.

 Telèfons.
Amortitza Si Vida Útil (anys) 8

3.3.02.02  ELECTRODOMÈSTICS
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  independent  cada  conjunt  d’elements  d’aparells
elèctrics construïts per a ser utilitzats habitualment a la llar  (amb
indicació del número de béns i amb independència de la seva forma,
volum, qualitats específiques o material en el que estiguin fabricats), com
per exemple:
 Condicionadors autònoms d’aire i bomba de calor.

 Caixes frigorífiques.

 Aspiradors domèstics.

 Càmeres frigorífiques.

 Càmeres fotogràfiques (incloent objectius).

 Càmeres de vídeo (domèstic i professional).

 Cuines industrials existents a les escoles.

 Deshumidificadors.

 DVD’s.

 Equips de música.

 Gravadores y reproductores (d’àudio i vídeo).

 Forns domèstics.

 Fregidores industrials.

 Frigorífics.

 Fonts d’aigua freda.

 Rentadores  (domèstiques,  industrials  existents  en
residències)

 Rentavaixelles.

 Microones.

 Videocassets.

 Assecadores.

 Televisors.
Tipus de gestió Inversió general 
No  gestionats  en Les campanes extractores per considerar-se inherents a l’edifici.
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aquesta
Classificació

Tampoc  s’inventarien  com béns  independents  les  plaques  solars  per
considerar-se inherents a l’edifici en el que s’inclouen.
No s’inventariaran, ni gestionaran els electrodomèstics que s’indiquen tot
seguit, atès que la majoria d’ells tenen valors inferiors als establerts en
els criteris quantitatius de gestió.
 Calefactors, ventiladors, radiadors.

 Petits  electrodomèstics (molinets de cafè,  torradores,
cafeteres tipus Melitta, pingüins, radio-cassets).

 Rellotges de paret.

 Eixugamans.
Amortitza Si Vida Útil (anys) 6

3.4.  Equipaments específics

3.4.01 – Activitat Ràdio, Lleure y Espectacles

3.4.01.01   EQUIPAMENT  TRACTAMENT  D’IMATGE,  SENYAL,  SO  I
IL·LUMINACIÓ
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada conjunt dels elements formats
per  instal·lacions  i  màquines  destinades  a  la  a  la  gravació,  edició  i
tractament d’imatge i so, com per  exemple: 
 Amplificadors.

 Bafles.

 Caixes  i  columnes
acústiques.

 Compressors  de
senyal

 Equalitzadors.

 Equips  d’edició  de
vídeo.

 Equips d’endarreriment 

 Taules de muntatge.

 Taules de mescles.

 Taules de so.

 Micròfons.

 Monitors de vídeo.

També  es  gestionen  en  aquesta  Classificació  les  instal·lacions
necessàries per a la il·luminació dels espectacles, tant si són a l’aire lliure
o en llocs tancats, com per exemple: 
 Dimmers

 Instal·lació  de
Focus. 

 Màquina de fum.

 Taula de llums

 Graelles  amb
subjecció.

 Reguladores
d’intensitat lluminosa.

 Transformadors,
amb  els  seus  equips  de
protecció

 Instal·lació
d’il·luminació
d’espectacles  (no
ubicada  de  forma  fixa
en  un  edifici),  formada
per:  transformadors,
amb els seus equips de
protecció,  reguladors
d’intensitat  lluminosa,
graelles amb subjecció,
focus,  cablejat  de
distribució  a  cadascun
dels  punts
d’il·luminació.

També es gestionen en aquesta Classificació els equips utilitzats per a
l’ampliació d’imatges cinematogràfiques per a la seva  visualització, com
per exemple:
 Màquines

d’empalmar pel·lícules
 Projectors de cine
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 Màquines
d’enrotllat.

Tipus de gestió Inversió general 
No  gestionats  en
aquesta
Classificació

Els béns relacionats tot seguit, atès que s’han de gestionar a través
de la Classificació (330202) Electrodomèstics:
 Càmeres fotogràfiques (incloent objectius).

 Càmeres de vídeo (domèstic i professional).

 Equips de música.

 Gravadores, dvd’s i reproductores (d’àudio i vídeo).

 Televisors.
Amortitza Si Vida Útil (anys) 12

3.4.01.02  EQUIPAMENT DE RECOLZAMENT I SUPORT D’ACTES
Bé  objecte
d’inventari

Per  gestionar-se  com  a  Inversió  General:  S’inventaria  com  un
conjunt  (com  un  únic  bé,  per  Entitat  i  Exercici  Econòmic)  les
inversions realitzades en el mobiliari per actuacions en públic (com
per exemple: tarimes, escenaris mòbils i tanques).

Tipus de gestió Inversió general
Amortitza Si Vida Útil (anys) 5
Criteri  quantitatiu
adquisició

- Criteri  quantitatiu
millora

-

3.4.01.03  INSTRUMENTS MUSICALS
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada objecte que la seva finalitat sigui
produir sons musicals, com por exemple:
 Arpa.

 Baix.

 Bateria.

 Bombo.

 Caixes.

 Clarinet.

 Contrabaix.

 Cornetes.

 Cortina musical.

 Darbukes.

 Djembes.

 Fagot.

 Flautes.

 Flautes travesseres.

 Guitarres.

 Oboè.

 Òrgans.

 Platets.

 Pianos.

 Saxofons.

 Tambors.

 Timbals.

 Triangle musical.

 Trompeta.

 Tuba.

 Violí.

 Violoncel.

 Xilòfon
Tipus de gestió Inversió general 
Amortitza Si Vida Útil (anys) 10

3.4.02 – Altres Equipaments específics

3.4.02.01  EQUIPS I APARELLS MÈDIC-ASSISTENCIALS
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  equip  i  aparell  de
diagnòstic, com poden ser:
 Electrocardiògrafs.

 Equips d’angiografia.

 Equips de radiologia.
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 Equips de ressonància magnètica.
Equips terapèutics, com poden ser:

 Aparells de teràpia electrocombulsiva 

 Bombes de medicaments.

 Equips microones o d’ona curta.

 Equips d’anestèsia.

 Làmpara d’infrarrojos.
Instrumental d’exploració i consulta, com poden ser:

 Laringoscopis.

 Podòmetres.

 Tensiòmetres de paret.
Aparells de monitorització, com poden ser:

 Monitors cardíacs.

 Monitors d’arrítmies.

 Monitors desfibriladors.
Altres equips de servei sanitari, com poden ser:

 Aparells d’ortopèdia.

 Bàscules, talladores i pesa bebès. 

 Bombes d’alimentació. 

 Desfibriladors.

 Reanimadors.
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza Si Vida Útil (anys) 8

 DRETS DE PROPIETAT IMMATERIAL

4.0.01 – Drets de Propietat Immaterial

4.0.01.01  PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé independent cada un dels drets de caràcter personal i
patrimonial que atribueixen a l’autor la plena disposició i el dret exclusiu
a l’explotació de l’obra, sense més limitacions que les establertes en la
Llei, com per exemple:
 Drets d’autor.

 Dominis Web.

 Pla general d’ordenació urbana aprovat.
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza - Vida Útil (anys) -

4.0.01.02  PROPIETAT INDUSTRIAL 
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  independent  cadascun  dels  drets  obtinguts  per
l’inventor o descobridor amb la creació o descobriment de qualsevol
invenció  relacionada  amb  la  indústria;  i  pel  productor,  fabricant  o
comerciant, amb la creació de signes especials, els quals es proposen
distingir el producte del seu treball  d’altres articles similars, com per
exemple:
 Logos. 

 Marques.

 Models.

 Patents.

 Suports  de  la  imatge
corporativa (bandera, logos)

Tipus de gestió Bé simple
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Amortitza - Vida Útil (anys) -

4.0.01.03  PROPIEDAD COMERCIAL
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cadascun dels  drets propietat  de
l’Entitat per a  comercialitzar un producte.

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza - Vida Útil (anys) -

 QUOTES, PARTS ALÍQUOTES Y TÍTOLS CAPITAL D’EMPRESES 

5.0. – Quotes, Parts Alíquotes y Títols Capital d’Empreses

Són els títols que concedeixen a qui els posseeixen drets de propietat o percepció de dividends,
participacions de beneficis, interessos, comissions o primes i que són susceptibles de cotització
en mercats de valors. Per exemple: accions, obligacions, lletres del tresor, títols, etc.

Per  als  Valors  Mobiliaris  compresos  en  aquest  Epígraf  y  Subepígraf  s’ha  de  completar
informació relativa a: Número de títols y la seva classe; sèrie i numeració; entitat emissora;
valor capital i valor efectiu; cost de l’adquisició i data; fruits i rendes que produeixen i lloc en el
que es trobin dipositats.

Els valors mobiliaris, siguin de renda fixa o variable, es valoren pel preu d’adquisició, entenent
aquest per l’import satisfet, incloent els drets preferents de subscripció i les despeses inherents
a l’operació (comissions o despeses d’intermediació).

5.0.01 – Accions i participacions en societats mercantils i entitats del grup.

Las Classes y Classificacions definides són les que tot seguit es detallen:

5.0.01.01   ACCIONS I PARTICIPACIONS EN SOCIETAS MERCANTILS DEL
GRUP
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé independent cada conjunt d’accions (amb indicació
del nombre) de la mateixa classe corresponents a la mateixa Societat
Mercantil sempre que aquesta Societat sigui entitat del grup respecte a
l’Ajuntament, d’acord amb la definició que d’aquests conceptes s’hagi
establert  en  les  normes  per  a  la  formulació  dels  Comptes  Anuals
Consolidats.

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

5.0.02 – Altre immobilitzat financer

Les Classificacions definides són les que es detallen tot seguit:

5.0.02.01   OBLIGACIONS, BONS I ALTRES INVERSIONS
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  independent  cada  conjunt  d’obligacions,  bons,
lletres i altres títols de renda fixa (amb indicació del nombre). 

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -
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 DRETS DE CARÀCTER PERSONAL

6.0.01 – Drets de Caràcter Personal

Es consideren en aquest subgrup aquells drets que suposen vincles jurídics entre dues 
persones o entitats.

6.0.01.01  PROGRAMES (SOFTWARE) 
Bé  objecte
d’inventari

Per gestionar-se com Inversió General: S’inventarien com un conjunt (com
un únic bé, per Entitat i Exercici Econòmic) les inversions realitzades
en  l’adquisició  de  llicències  de  software  que  es  realitzin  de  forma
independent als equips, com poden ser:
 Software estàndard (no inherent als equips informàtics).

 Software de base (sistemes operatius, no inherents als
equips informàtics).

 Software a mida.
Tipus de gestió Inversió general
Elements  no
gestionats  en
aquesta
Classificació

El software desenvolupat amb mitjans propis de l’Entitat atès que es
gestionen en la Classificació (400101) “Propietat intel·lectual”.

Amortitza Si Vida Útil (anys) 4

 SEMOVENTS

Per als  béns compresos en aquest Epígraf i Subepígraf s’ha de completar informació relativa al
número de caps, espècie, marques i persona encarregada de la seva custodia.

La Classificació definida és la que tot seguit es detalla:

7.0.01.01  SEMOVENTS
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé físic independent cada ramat o conjunt homogeni d’
animals.
En el cas concret de que un animal que per les seves característiques
específiques  ho  requereixi,  es  podràs  considerar  como  bé  físic
independent.

Tipus de gestió Per quantitat
Amortitza Si Vida Útil (anys) 5

d. LLIBRE B: ELS AFECTES AL SEU PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L’HABITATGE

Amb la finalitat de regular el mercat de terrenys, obtenir reserves de sòl per a actuacions d’
iniciativa pública i facilitar l’execució de l’ordenació territorial i urbanística, integren el patrimoni
públic del sòl els béns, recursos i drets que adquireixi l’Administració en virtut del seu deure
sobre ordenació territorial i urbanística.

Els béns del patrimoni públic del sòl constitueixen un patrimoni separat i els ingressos obtinguts
mitjançant l’alienació dels terrenys que els integren o la substitució per diners, es destinaran a
la conservació, administració i ampliació del mateix, sempre i quan només financin despeses de
capital i no es vulneri la legislació que els sigui aplicable, o als usos propis del seu destí.

Es distingeixen les següents Classes i Classificacions:
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B.0.01 Terrenys del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge

B.0.01.01  TERRENYS PMSH
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cadascun  dels  terrenys  que
hagin estat classificats d’aquesta manera d’acord amb la legislació
urbanística vigent.

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

B.0.02 Edificis del Patrimoni Públic de Sòl

B.0.02.01  EDIFICIS PMSH
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un bé físic  independent  cada construcció  o edificació
qualificada com a Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, destinats a
finalitats socials com per exemple:
 Habitatges de protecció pública. 

 Altres construccions integrades en el PMSH.
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza Si Vida Útil (anys) 50

B.0.03 Drets Reals del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge

El  planejament  i  l’activitat  urbanística  generen  per  als  Ajuntaments  unes  perspectives
d’obtenció  de  terrenys,  via  cessió  obligatòria,  de  terrenys  per  a  carrers,  zones  verdes,
equipaments i  altres usos.  Així  mateix,  com a conseqüència d’aquesta activitat  urbanística,
l’Ajuntament pot  rebre terrenys de propietaris  amb aprofitament excedentari  amb destí  a la
compensació als propietaris amb aprofitament deficitari, o bé participar com a intermediari en
les compensacions entre particulars.

B.0.03.01  APROFITAMENT URBANÍSTIC PMSH
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cadascun  dels  drets  que
consisteixen  en  l’atribució  efectiva  dels  usos  o  intensitats
susceptibles d’apropiació privada d’un terreny o el  seu equivalent
econòmic en els termes fixats per la legislació urbanística així com
les  diferències  positives  que  resultin  al  restar  de  l’aprofitament
urbanístic, l’aprofitament privatiu i el corresponent a l’Administració
actuant.

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

e. LLIBRE C: ELS AFECTES AL PATRIMONI HISTÓRIC - ARTÍSTIC

S’Inclouen en aquest Llibre d’inventari els elements patrimonials mobles o immobles d’interès
artístic,  històric,  paleontològic, arqueològic,  etnogràfic, científic  o tècnic,  així com el  patrimoni
documental i bibliogràfic, els jaciments, zones arqueològiques, llocs naturals, jardins i parcs que
tinguin valor artístic, històric o antropològic. Aquests béns presenten, en general, determinades
característiques, incloent les següents:

És poc probable que el seu valor en termes culturals, mediambientals, educacionals i històric-
artístics quedi perfectament reflectit  en un valor financer basat purament en un preu de
mercat. 

Les obligacions legals o estatutàries poden imposar prohibicions o restriccions greus a la seva
disposició per venda.  
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Sovint són insubstituïbles i el seu valor pot incrementar-se amb el temps, inclús si les seves
condicions físiques es deterioren. 

Pot ser difícil estimar la seva vida útil, la qual en alguns casos pot ser de centenars d’anys.

En tenir en la majoria dels casos aquests béns una vida útil  il·limitada o tenint-la limitada es difícil
estimar-la amb fiabilitat, no se’ls aplicarà el règim d’amortització.

Es distingeixen les següents Classes i Classificacions:

C.1 Caràcter històric

C.1.01 – Immobles de caràcter històric-artístic

C.1.01.01  EDIFICIS HISTÒRIC-ARTISTICS 
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix un bé  independent  cada construcció que,  per  la  seva
antiguitat,  mèrits  constructius  i/o  històrics,  està  especialment
protegit  i  és  declarat  ‘bé  d’interès  cultural’  i,  sigui  propietat  de
l’Ajuntament, com per exemple:
 Cases pairals.

 Castells.

 Esglésies.

 Palaus. 
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

C.1.01.02  OBRES CIVILS HISTÒRIC-ARTÍSTIQUES
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  construcció  dels  tipus
següents:
 Arcs i portes.

 Dòlmens.

 Muralles.

 Ponts.

 Ruïnes.

 Jaciments arqueològics.
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

C.1.02 – Utensilis històrics

C.1.02.01   NUMISMÀTICA  I  UTENSILIS  ARQUEOLÒGICS  –
PALEONTOLÒGICS
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  conjunt  dels  elements  de
monedes  o  medalles,  ceràmiques,  ossos  i  utensilis  pertanyents  a
civilitzacions antigues (amb indicació del número total de cada bé)

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

C.1.03 – Documents històrics

C.1.03.01  DOCUMENTS HISTÒRICS
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  document  amb  una
importància  històrica  acreditada,  com  per  exemple:  documents,
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llibres, pergamins, reproduccions gràfiques.
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

C.2 Caràcter artístic

C.2.01 – Obres d’art

Són tots aquells béns físics que destaquen per la seva antiguitat i/o valor històric o que poden ser
catalogats com a obres artístiques. 

Per als béns compresos en aquest Llibre i Epígraf es deu completar informació relativa a: Nom
o títol de l’obra; lloc on es trobi situat i persona responsable; autor; escola; tema i tècnica, així
com dades tècniques en quant a les seves mides i estat de conservació. Així mateix, s’ha de fer
constar, la raó del seu valor artístic, històric o econòmic

C.2.01.01 PINTURES
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  expressió  pictòrica  que
tingui un especial valor artístic, com per exemple:
 Quadres.

 Dibuixos.

 Gravats.

 Murals.
Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

C.2.01.02 ESCULTURES
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada representació  escultòrica
d’especial valor artístic, com per exemple:
 Escultures.

 Fonts.

 Talles en fusta.
Així mateix, s’inclouen en aquesta Classificació les estàtues o fonts
existents en vies públiques que puguin tenir un caràcter històric o
artístic rellevant.

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

C.2.01.03  MOBILIARI ARTÍSTIC
Bé  objecte
d’inventari

Constitueix  un  bé  físic  independent  cada  moble  d’especial  valor
històric, com per exemple:
 Llums. 

 Mobles.
I  altres  objectes  d’orfebreria  i  joieria  amb especial  valor  històric-
artístic.

Tipus de gestió Bé simple
Amortitza No Vida Útil (anys) -

f. LLIBRE D:  ELS  D’ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS I  ENTITATS AMB
PERSONALITAT PRÒPIA DEPENDENTS DE L’ ENS LOCAL.

Aquest llibre s’obté per la suma dels llibres A, B, C i E dels Organismes Autònoms i entitats
jurídicament dependents de l’Entitat.
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g. LLIBRE E: ELS CEDITS A ALTRES ADMINISTRACIONS O A PARTICULARS PERÒ
REVERTIBLES A L’ ENS LOCAL

Aquest llibre conté els béns que han estat objecte de l’operació revertible d’entrega “Cessió
d’ús temporal” com a recordatori de que el seu domini o gaudi hagués de revertir o consolidar-
se en l’ Entitat  arribat  cert  dia o en complir-se o no determinada condició,  de manera que
serveixi de recordatori constant per a que la Corporació exerciti oportunament les facultats que
li corresponguin en relació als mateixos”. En definitiva, els béns que aquí figuren seran el que
hagin estat objecte d’una operació revertible de Cessió d’ Ús temporal.

E.0.01 – Béns i Drets Revertibles

E.0.01.01   BÉNS I DRETS REVERTIBLES
Bé  objecte
d’inventari

Constitueixen un bé físic independent cadascuna de les càrregues o
drets atorgats que recaiguin sobre un bé transmès en quant a la seva
propietat que tingués l’ Ajuntament, el gaudi del qual hagués de revertir o
consolidar-se  en  el  mateix  arribat  cert  dia  o  al  complir-se  o  no
determinada condició.
Cadascun d’aquests drets es dona d’alta en aquesta Classificació
associant-les al bé (generalment immoble) gravat per la càrrega.

Tipus de gestió Bé simple
Elements  no
gestionats  en
aquesta
Classificació

Els béns cedits en quant a la seva possessió a un tercer (ja sigui per
cessió  d’ús,  arrendament –l’ Ajuntament és l’arrendador-  o  concessió
administrativa),  per  romandre  en  la  Classificació  que  li  correspon
originàriament pel tipus de bé. 
Per a aquest cas es realitzarà una operació revertible d’ entrega que
correspongui.  Com  a  conseqüència  d’aquesta  operació  els  béns
passaran  del  Llibre  en el  que  es  trobin  al  llibre  E  de  ‘Béns i  Drets
Revertibles’. 

Amortitza No Vida Útil (anys) -

A continuació es relaciona un exemple gràfic de Béns gestionats en aquesta Classificació 

h. INVERSIONS EN ELEMENTS NO INVENTARIABLES

Aquestes inversions no figuren en cap Llibre, Epígraf i Subepígraf de l’ Inventari.

I.0.01 – Inversions en elements no inventariables

I.0.01.01   INVERSIONS EN ELEMENTS NO INVENTARIABLES
Bé  objecte
d’inventari

Per gestionar-se com a Inversió General: Per cada Exercici Econòmic i
per  Entitat  es constituirà  un bé independent  que reculli  les inversions
realitzades a través  del  Capítol  6  del  Pressupost  de  Depeses-  sobre
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elements que  no estan recollits en l’apartat ‘Béns objecte de d’inventari
de cap de les Classificacions. Aquests desemborsaments, realitzats sobre
elements no inventariables,   es recullen en aquesta Classificació amb
caràcter excepcional, donat que haurien d’haver-se tramitat a través del
Capítol 2 del Pressupost.
Cadascuna de les millores i inversions sobre aquest bé es donarà d’alta
pel  valor  total  de  l’adquisició,  sense  identificar  el  número  d’elements
adquirits.  
Aquest bé es donarà de baixa al final de l’exercici, una cop hagi estat
amortitzat totalment.

Tipus de gestió Inversió general
Amortitza Si Vida Útil (anys) 1

e. SITUACIONS PATRIMONIALS, NATURALESA JURÍDICA I USOS

a. SITUACIONS PATRIMONIALS

Les diferents situacions patrimonials en que es pot trobar un bé són les que se detallen a
continuació:

 Propietat:  Situació patrimonial quan s’ostenta el ple domini d’un bé, com a propietari o
copropietari.

 Cedit a favor:  Situació patrimonial en la que es troben els béns propietat de tercers que
han estat entregats a l’Entitat de forma temporal i de manera gratuïta, amb finalitats d’utilitat
pública i interès social.

 Cedit en contra: Situació patrimonial en la que es troben els béns que l’Entitat té entregats
en la seva totalitat, de forma temporal i de manera gratuïta a tercers amb finalitats d’utilitat
pública i interès social, amb excepció dels seus OO.AA.

 Adscrit a favor: Quan a un Organisme Autònom de l’Entitat se li adscriu un bé, la situació
patrimonial que posseeix aquest és ‘Adscrit a Favor’. En l’ Entitat, la situació patrimonial en
la que es troba el bé es ‘Adscrit en Contra’.

 Adscrit  en contra:  Quan un bé titularitat  de l’Entitat  es troba Adscrit  a  un Organisme
Autònom d’ella dependent, la Situació patrimonial que posseeix en l’Entitat és ‘Adscrit en
Contra’. Per contra, en l’ Organisme Autònom receptor, la Situació patrimonial del bé és d
‘Adscrit a Favor’.

 Drets i Concessions en contra: Situació patrimonial en la que es troben els béns propietat
de l’Entitat, quan s’ atorguen sobre els mateixos concessions administratives a favor de
tercers  o  bé  les  càrregues  sobre  béns  de  l’  Entitat  a  favor  de  tercers,  per  exemple,
l’arrendament a un tercer (l’ Entitat és l’arrendatària).

 Drets i Concessions a favor: Situació patrimonial en la que es troben els béns propietat
d’un tercer que atorga un dret o concessió administrativa sobre els mateixos a l’Entitat , o bé
les càrregues sobre béns de tercers a favor de l’Entitat, per exemple, l’arrendament d’un
tercer a l’Entitat (l’ Entitat és l’arrendatària).

b. NATURALESES JURÍDIQUES

L’ Entitat classifica els seus béns, d’acord a la seva naturalesa en:

 Patrimonial:
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Són els béns i drets que essent propietat de l’Entitat no estan destinats a l’ús públic ni
afectats a algun servei públic podent constituir fonts d’ingrés per l’ Entitat.

 Domini Públic – Ús Públic:
Són  aquells  destinats  a  ser  utilitzats  directament  pels  particulars,  com  els  camins  i
carreteres,  places,  carrers,  passeigs,  parcs,  fonts,  canals,  ponts  i  les  obres  públiques
d’aprofitament  o  utilització  generals,  la  conservació  de  la  qual  i  policia  siguin  de  la
competència de l’Entitat. 

 Domini Públic – Servei Públic:
Són els afectats al compliment de les finalitats públiques de competència de l’ Entitat, com
cases consistorials, escorxadors, mercats, llotges hospitals i centres assistencials, escoles,
museus i centres culturals, instal·lacions esportives, cementiris i, en general, els immobles
on  s’allotgin  els  seus  òrgans  i  els  destinats  a  la  prestació  de  serveis  públics  o
administratius.

 Comunal:
Són els béns l’aprofitament dels quals pertany al comú dels veïns.

 Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge: 
Segons  l’article160  i  següents  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’ agost,  pel  que
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya  (modificat per la Llei 3/2012
de  22  de  febrer) Els béns  que  integren  el  patrimoni  municipal  del  sòl  i  l’habitatge
constitueixen un patrimoni separat de la resta de béns municipals.
El Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge està constituït pels edificis i el sòl susceptibles
de complir les següents finalitats:
 Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les

poblacions i la millora de la qualitat de vida.
 Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.
 Intervenir  en  el  mercat  immobiliari  per  abaratir  el  preu  del  sòl  urbanitzat  i  facilitar

l’adquisició de sistemes urbanístics.
 Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.””

El senyor President comenta que passaríem al punt 12è, que és el Manual de normes i
procediments  que  estableixen  els  criteris  a  seguir  per  l’entitat,  recollits  en  el  pla
general de comptabilitat pública adaptat, etc. Té la paraula el senyor Ayats.
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Ayats, manifesta: Bé, aquí es
tracta d’un nou servei d’assistència al patrimoni. El que fem és aprovar aquest Manual
de normes perquè sigui estandarditzat en els conjunts dels ens locals, municipis que
s’adhereixin a aquest servei a través del Pla de serveis.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? Entenem, doncs, també
que queda aprovat.

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

13. Aprovació de l'inventari  de béns i  drets del  Consorci  de les Gavarres -
Patrimoni i Expropiacions. 2021/J010100/7599

“En data 7 de setembre de 2021 el Consell Plenari del Consorci de les Gavarres va
aprovar de forma provisional el seu inventari de béns i drets a data 21 de juliol de 2021
i la seva tramesa a la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva.
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L’inventari consta de 166 béns i drets per un brut comptable total de 725.855,72 €.
Posteriorment, en data 27 d’octubre de 2021, la Presidència del Consorci va dictar un
decret per esmenar errors materials detectats que no alteren el contingut essencial de
l’acord d’aprovació

El Consorci de les Gavarres va ser creat l’any 1998 i des de 2018 forma part del grup
institucional  de  la  Diputació  de  Girona.  La  integració  en  aquest  comporta
l’homogeneïtzació d’aspectes procedimentals, comptables, d’infraestructura ofimàtica i,
pel cas que ens ocupa, patrimonials.

Les entitats  locals  estan obligades a dur  un inventari  on s’integrin entre altres les
entitats  amb personalitat  jurídica  pròpia  dependents  de l’ens  local  (art.  100 d)  del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de patrimoni dels ens
locals de Catalunya). El Ple de la corporació és l’organisme competent per dur a terme
tan l’aprovació  de l’inventari,  com les  seves rectificacions  anuals  i  la  comprovació
(art.105.1 RP). Al seu torn les entitats dependents han d’aprovar l’inventari per part
dels seus òrgans de govern o assemblees i trametre l’acord al ple de la corporació per
a l’aprovació definitiva (art. 105.2 RP).

Per decret de Presidència de 27 d’abril de 2021 la Diputació de Girona va aprovar una
nova versió del seu manual de normes i  procediments en gestió patrimonial on es
contemplen  les  diferents  casuístiques  de  la  mateixa  entitat,  els  seus  organismes
autònoms i els consorcis dependents integrats en el seu grup institucional.

Per part del Consorci de les Gavarres s’han dut a terme les tasques d’actualització de
dades i introducció a l’inventari d’aquells elements que compleixen els requisits definits
als manuals esmentats. Aquest inventari ha estat sotmès a l’examen i aprovació per
part de la seva assemblea en els diferents resums (per epígrafs, per classificacions i
per  comptes  d’immobilitzat)  que  consten  en  els  acords  que  s’han  traslladat  a  la
Diputació per a l’aprovació definitiva que esmenta l’article  105.2 del  Reglament de
Patrimoni.
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.- APROVAR de forma definitiva l’inventari de béns i drets del Consorci de les
Gavarres a data 21 de juliol de 2021 amb els següents valors:

- Resum per classificacions

Criteri

Núm. 

Béns Import

Brut 

comptable 

total Base total

Dot. amort. 

total 

exercici

Fons amort.

total

Valor 

Contable 

Total

100102-FINQUES RUSTIQUES 1 36.190,10 36.190,10 0,00 0,00 0,00 36.190,10

110103-EDIFICIS CULTURALS, 

RESIDENCIALS I HABITATGES 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130103-MILLORES S/ BÉNS EN RÈG. 

D'ARRENDAMENT O CEDITS A FAVOR 2 158.500,90 158.500,90 158.500,90 3.170,01 3.170,01 155.330,89

200101-DRETS REALS 2 381.332,03 381.332,03 381.332,03 4.984,40 107.190,66 274.141,37

300101-SERVIDORS 2 10.765,86 10.765,86 10.765,86 2.153,17 1.532,15 9.233,71

300102-ORDINADORS PERSONALS 8 6.024,35 6.024,35 6.024,35 1.281,06 3.961,71 2.062,64

300103-ORDINADORS PORTÀTILS 6 6.132,83 6.132,83 6.132,83 1.101,64 360,21 5.772,62

300104-PANTALLES 11 1.088,92 1.088,92 1.088,92 157,72 436,92 652,00
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300105-PERIFÈRICS 2 1.245,98 1.245,98 1.245,98 249,19 17,63 1.228,35

310101-VEHICLES TRANSPORT PER 

CARRETERA 1 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

310103-REMOLCS 1 7.147,51 7.147,51 7.147,51 0,00 7.147,51 0,00

320101-MAQUINARIA GENERAL 9 17.910,85 17.910,85 17.910,85 1.322,06 732,13 17.178,72

320102-ELEMENTS DE SEGURETAT I 

COMUNICACIÓ 8 2.963,51 2.963,51 2.963,51 423,29 504,61 2.458,90

330101-MOBILIARI GENERAL 91 10.245,88 10.245,88 10.245,88 333,68 7.265,66 2.980,22

330201-EQUIPS D'OFICINA I 

FOTOCOPIADORES 4 343,58 343,58 343,58 42,94 46,70 296,88

330202-ELECTRODOMÈSTICS 3 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

340101-EQUIPAMENT TRACTAMENT 

IMATGE 5 1.631,31 1.631,31 1.631,31 155,02 224,81 1.406,50

340102-EQUIPAMENT DE SO 2 500,14 500,14 500,14 50,00 2,32 497,82

400101-PROPIETAT INTEL·LECTUAL 1 9.014,50 9.014,50 9.014,50 901,45 2,46 9.012,04

400102-PROPIETAT INDUSTRIAL 3 4.539,92 4.539,92 4.539,92 298,72 0,00 4.539,92

600201-SOFTWARE 1 7.200,84 7.200,84 7.200,84 1.440,16 3.018,41 4.182,43

I00101-INVERSIONS SOBRE ELEMENTS 

NO INVENTARIABLES 1 13.076,71 13.076,71 13.076,71 13.076,71 0,00 13.076,71

        

TOTAL 166 725.855,72 725.855,72 689.665,62 31.141,22 185.613,90 540.241,82

- Resum per comptes d’immobilitzat

Criteri

Núm. 

Béns Import

Brut 

comptable 

total Base total

Dot. 

amort. 

total 

exercici

Fons 

amort. 

total

Valor 

Contable 

Total

2030 Propietat industrial i intel·lectual 4 13.554,42 13.554,42 13.554,42 1.200,17 2,46 13.551,96

2060 Aplicacions informàtiques 1 7.200,84 7.200,84 7.200,84 1.440,16 3.018,41 4.182,43

2070 Inversions sobre actius utilitzats en

règim d’arrendament 2 158.500,90 158.500,90 158.500,90 3.170,01 3.170,01 155.330,89

2090 Altre immobilitzat intangible 4 381.332,03 381.332,03 381.332,03 4.984,40 107.190,66 274.141,37

2100 Terrenys i béns naturals 1 36.190,10 36.190,10 0,00 0,00 0,00 36.190,10

2140 Maquinària i utillatge 24 23.005,81 23.005,81 23.005,81 1.950,37 1.463,87 21.541,94

2160 Mobiliari 91 10.245,88 10.245,88 10.245,88 333,68 7.265,66 2.980,22

2170 Equips per a processos 

d’informació 29 25.257,94 25.257,94 25.257,94 4.942,78 6.308,62 18.949,32

2180 Elements de transport 2 42.147,51 42.147,51 42.147,51 0,00 42.147,51 0,00

2190 Altre immobilitzat material 8 28.420,29 28.420,29 28.420,29 13.119,65 15.046,70 13.373,59

        

TOTAL 166 725.855,72 725.855,72 689.665,62 31.141,22 185.613,90 540.241,82

- Resum per epígrafs

Criteri

Núm. 

Béns Import

Brut 

comptable 

total Base total

Dot. 

amort. 

total 

exercici

Fons 

amort. 

total

Valor 

Contable 

Total

- - SENSE EPIGRAF 1 13.076,71 13.076,71 13.076,71 13.076,71 0,00 13.076,71

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.D 1 36.190,10 36.190,10 0,00 0,00 0,00 36.190,10

A III.2 DRETS REALS 5 381.332,03 381.332,03 381.332,03 4.984,40 107.190,66 274.141,37

A III.3 MUEBLES 152 116.000,72 116.000,72 116.000,72 7.269,77 72.232,36 43.768,36

A III.4 DRETS DE PROPIETAT 

IMMATERIAL III.4.A 1 9.014,50 9.014,50 9.014,50 901,45 2,46 9.012,04

A III.4 DRETS DE PROPIETAT 

IMMATERIAL III.4.B 3 4.539,92 4.539,92 4.539,92 298,72 0,00 4.539,92

A III.6 CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER 3 165.701,74 165.701,74 165.701,74 4.610,17 6.188,42 159.513,32
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PERSONAL

        

TOTAL 166 725.855,72 725.855,72 689.665,62 31.141,22 185.613,90 540.241,82

Segon.-  TRASLLADAR  aquest  acord  al  propi  Consorci  de  les  Gavarres  i  a  la
Intervenció General de la Diputació.”

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem  al  punt  13è,  que  és  l’aprovació  de
l’inventari de béns i drets del Consorci de les Gavarres. Té la paraula el vicepresident
primer, el senyor Pau Presas.
El  vicepresident  primer,  senyor  Pau  Presas,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Moltes
gràcies. En aquest cas, com sabeu, a partir de l’any 2018 el Consorci de les Gavarres
va passar a formar part del grup institucional de la Diputació de Girona. Amb aquesta
integració va comportar  l’homogeneïtzació de determinats aspectes procedimentals,
comptables i d’infraestructura, i també patrimonials del Consorci. En aquest cas, com
la Diputació i  tots els  seus ens adscrits,  cal  aprovar l’inventari  de béns i  drets del
Consorci de les Gavarres. En aquest cas, es va realitzar la tasca i es va aprovar també
pel consell plenari del Consorci de les Gavarres el 7 de setembre de 2021 i ara cal
aprovar-ho també pel Ple de la Diputació, atès que el Consorci de les Gavarres forma
part també del grup institucional d’aquesta casa. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Alguna qüestió? Entenem, doncs, que queda també aprovat.

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

14. Aprovació  inicial  de  la  modificació  de  les  bases  reguladores  del
procediment  de  concessió  directa  de  subvencions  per  a  despeses
municipals extraordinàries del Servei d'Assistència i Cooperació Municipal
- Assistència i Cooperació als Municipis. 2021/X020100/8339

“El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia d’ajuts específics per
a  despeses  municipals  extraordinàries  derivades  de  fenòmens  catastròfics  i/o
excepcionals.

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de
la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  pretén
col·laborar amb el finançament de despeses extraordinàries derivades de fenòmens
catastròfics i/o excepcionals.
El Ple de la Diputació, en la sessió del dia 21 de gener de 2020, va aprovar inicialment
les Bases reguladores del procediment de concessió directa de subvencions per a
despeses municipals extraordinàries del Servei d’Assistència i Cooperació Municipal.
Posteriorment,  en  la  sessió  del  dia  22  de  desembre de  2020,  va  aprovar-ne una
modificació. L’anunci d’aprovació definitiva de la modificació, amb el text íntegre, es va
publicar al BOPG núm. 37, de 24 de febrer de 2021.

L’elevat cost d’algunes de les actuacions necessàries per a la correcta prestació de
serveis municipals i el seu caràcter imprevisible comporten la necessitat d’incrementar
l’import màxim subvencionable de 50.000 € a 70.000 €.
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S’aprofita la tramitació d’aquesta modificació de bases per a modificar també l’òrgan
competent  per  adoptar  els  acords  d’invalidesa,  revocació  i  reintegrament  de  les
subvencions concedides.  En l’anterior  redactat  de les  Bases s’establia  que l’òrgan
competent per a l’adopció d’aquests acords era la Junta de Govern, però, tenint en
compte que l’òrgan competent per a la concessió de les subvencions és el president,
creiem convenient que la competència per adoptar els acords d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions recaigui en el mateix òrgan que les ha concedit.

Per aquests motius es proposa modificar les Bases reguladores del procediment de
concessió  directa  de  subvencions  per  a  despeses  municipals  extraordinàries  del
Servei d’Assistència i Cooperació Municipal.

Tant  el  contingut  com la tramitació de la  modificació de les Bases reguladores del
procediment  de  concessió  directa  de  subvencions  per  a  despeses  municipals
extraordinàries  del  Servei  d’Assistència  i  Cooperació  Municipal  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.

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

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 modificació les bases reguladores del procediment de
concessió  directa  de  subvencions  per  a  despeses  municipals  extraordinàries  del
Servei d’Assistència i Cooperació Municipal, donant el següent redactat als apartats
que es detallen a continuació:

A la base 5a. Forma de determinar la quantia de les subvencions
On diu:
“L’import de cada subvenció concedida no podrà ser inferior a 3.000,00 € ni
superior a 50.000,00 €.”

Ha de dir:
“L’import de cada subvenció concedida no podrà ser inferior a 3.000,00 € ni
superior a 70.000,00 €.”

A la base 18a. Invalidesa, revocació i reintegrament
On diu:
“El servei d’Assistència i Cooperació als Municipis tramitarà, si escau, els
expedients  d’invalidesa,  revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions
concedides,  i  la  Junta  de  Govern de  la  Diputació  de la  Diputació  serà
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.”

Ha de dir:
“El servei d’Assistència i Cooperació als Municipis tramitarà, si escau, els
expedients  d’invalidesa,  revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions
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concedides,  i  el  president  de  la  Diputació  serà  l’òrgan  competent  per
adoptar els acords corresponents.”

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases reguladores del
procediment  de  concessió  directa  de  subvencions  descrit  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,  la  modificació  de  les  bases  quedarà
aprovada 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 ara passaríem al punt 14è, l’aprovació inicial de la
modificació  de  les  bases  reguladores  del  procediment  de  concessió  directa  de
subvencions  per  a  despeses  municipals  extraordinàries  del  Servei  d’Assistència  i
Cooperació. Té la paraula el diputat senyor Bagot.
El  diputat  delegat  de Suport  a  Entitats  Locals,  senyor  Josep Maria Bagot,  pren la
paraula i diu: Sí, hola. Bon dia a tothom. Hi ha dues modificacions, una és més formal,
que  seria  el  cas  que  l’òrgan  que  fins  ara  era  competent  per  aprovar  els  acords
d’invalidesa, de revocació i reintegrament, que és la Junta de Govern, doncs passi a
ser la Presidència. De la mateixa manera que és Presidència l’òrgan competent per
donar aquestes concessions de subvenció. Per tant, el que es fa és que el mateix
òrgan que dona la subvenció sigui el  que pot aprovar aquests acords d’invalidesa,
revocació o reintegrament. L’altre canvi és un canvi que ens ha portat l’experiència,
que és que les bases fins ara dotaven d’una subvenció màxima de 50.000 i ara pugui
arribar fins a 70.000, especialment destinat a aquells municipis on la problemàtica que
se’ls ha generat de manera imprevista és d’unes dimensions considerables. Per tant,
el que fem és intentar ajudar més els municipis.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Bagot. Aquestes són aquelles
que no ens agrada haver-les de donar perquè vol dir que van acompanyades que ha
passat algun esdeveniment catastròfic. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i manifesta: Ens abstenim en aquest
punt.
El senyor President, diu: Sí? Doncs, per tant, quedarien 25 vots a favor i 1 abstenció, i
quedaria aprovat.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 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  la  modificació  de  les  bases  reguladores  de
subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes
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locals  en  l'àmbit  de  les  polítiques  d'habitatge  -  Habitatge.
2021/X020100/8163

“El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 19 de novembre de 2019, va aprovar
inicialment les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a
estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, el
text  de  les  quals  apareix  publicat  íntegrament  en  el  BOPG,  núm.  226  de  26  de
novembre de 2019.

El  servei  d’Habitatge  de  l’Àrea  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  econòmica  i
Cooperació Local, fomenta la planificació de les polítiques d’habitatge dels municipis
de la demarcació mitjançant aquesta línia de subvencions. Així doncs, en el marc del
Pla Estratègic de Subvencions vigent a través d’aquesta línia per als ajuntaments es
promou la planificació de les actuacions en l’àmbit de l’habitatge a través de projectes,
plans i programes. 

A  causa  de  l’experiència  adquirida  amb  les  convocatòries  anteriors,  es  proposa
modificar les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments per a
estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge. Tot
i això, no es modifiquen els límits d’imports per aquestes subvencions que no podran
ser superior a 10.000€ ni inferior a 1.000€. 

La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de
la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  pretén
col·laborar  amb  el  finançament  de  les  despeses  de  planificació  de  polítiques
d’habitatge  en  el  seu  sentit  més  ampli  per  tal  de  donar  resposta  a  les  diferents
necessitats i motivacions dels ajuntaments del seu àmbit territorial. 

Tant  el  contingut  com  la  tramitació  de  la  modificació  les  bases  específiques
reguladores  de  subvencions  als  ajuntaments  per  a  estudis,  plans,  programes  i
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge s’ajusten als requeriments de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), al RD 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS, i  a l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona. 

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

Els canvis en les bases de les subvencions que s’han introduït afecten al termini de
justificació,  que serà  de 6  mesos a  partir  de  la  concessió  de la  subvenció,  i  a  la
modificació de la subvenció, que s’introdueix que no es podrà fer un canvi de l’objecte
o el destí d’aquesta. 

S’introdueixen  també  canvis  en  els  criteris  de  valoració.  Es  tindrà  en  compte  la
incorporació de la perspectiva de gènere en les sol·licituds presentades així com la
incorporació d’eines de planificació, seguiment i avaluació.

D'acord amb aquests antecedents, 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 inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de
subvencions als ajuntaments per a estudis,  plans,  programes i  projectes locals en
l’àmbit de les polítiques d’habitatge, el text íntegre de les quals es transcriu literalment
a continuació:

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS
PER ESTUDIS, PLANS, PROGRAMES I PROJECTES LOCALS EN L’ÀMBIT DE LES
POLÍTIQUES D’HABITATGE
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del Servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració,
Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  de  la  Diputació  de  Girona  destinades  a
l’atorgament d’ajuts econòmics als ajuntaments per finançar estudis, plans, programes
i projectes locals amb l’objectiu de fomentar la planificació i execució de les polítiques
d’habitatge en els seus diferents àmbits.
2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es
presentin en el període fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració
establerts en aquestes bases.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’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. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
Es consideren despeses subvencionables les referents a la redacció d’estudis, plans,
projectes i  programes locals (projectes d’estudi,  anàlisi,  planificació,  coordinació i/o
execució)  relacionats  amb l’àmbit  de  la  gestió  de les  polítiques  locals  d’habitatge,
d’acord amb el detall de la base 6a, que no siguin despeses d’execució d’inversió i que
facin referència a l’afectació dels habitatges principals, habituals i permanents.
Quan a les despeses subvencionables hi hagi vinculades actuacions en rehabilitació o
construcció  d’habitatge  social,  l’immoble  ha  de  ser  de  propietat  municipal,  o
l’ajuntament  ha  d’acreditar  documentalment  que  s’ha  produït  una  cessió  a
l’Administració per part del propietari per un període mínim de sis anys.
La contractació de les despeses subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa
vigent en matèria de contractació administrativa. 
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.
Són despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l’1 de gener
de l’any de la convocatòria i la finalització del termini de justificació que s’indica en
l’apartat 12.2 d’aquestes bases.
Aquestes  despeses  poden  tenir  el  seu  origen  o  contractació,  de  manera  total  o
parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
4. Destinataris
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Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats de capital
íntegrament municipal)  inclosos en l'àmbit  territorial  de la  Diputació de Girona que
compleixin els  requisits i  les condicions generals  establerts a l’article  13 de la  Llei
38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  i  en  la  normativa  que  la
desenvolupa.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions

- Les subvencions no poden excedir els percentatges següents, calculats sobre
l’import de les despeses subvencionables segons el tram de població:

Tram de població Percentatge
Fins a 1.000 habitants fins al 95 %
De 1.001 a 2.000 habitants fins al 90 %
De 2.001 a 5.000 habitants fins al 80 %
De 5.001 a 10.000 habitants fins al 75 %
De 10.001 a 20.000 habitants fins al 70 %
Més de 20.000 habitants fins al 50 %

- L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar
l’import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en
les ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions, de com a
màxim  una  quantitat  addicional  d’un  import  igual  al  del  crèdit  assignat
inicialment,  serà  determinat  específicament  en  cada  convocatòria  i  només
podran estar motivades per poder atendre un major nombre de sol·licituds o
atorgar un major import en les subvencions.

- La  quantia  de  cada  subvenció  depèn  de  la  valoració  que  es  farà  de  les
sol·licituds. Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en la
base següent i, atesa la puntuació aconseguida, 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.  Es podrà atorgar una subvenció per un
import menor al sol·licitat o al màxim atorgable, segons escaigui, amb l’objectiu
de repartir  proporcionalment  el  crèdit  assignat  en  la  convocatòria  entre  les
sol·licituds  subvencionables  en  funció  dels  punts  obtinguts  per  cadascuna,
aplicant els criteris de valoració establerts en la base següent.

- L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 10.000 € ni inferior
a 1.000 €.

6. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els assenyalats
seguidament amb les puntuacions màximes que es detallen:

- Segons  l’àmbit  principal  del  pla,  programa  o  projecte  objecte  de  la
subvenció 

Temàtica principal Màxim
Polítiques socials 2
Planificació 2
Projectes de construcció d’habitatges destinats a polítiques socials (obra
nova o rehabilitació)

4

Serveis d’intermediació en l’habitatge 2
Gestió i millora dels serveis locals 2
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Rehabilitació 2
Eficiència energètica 2
Urbanisme (ha de comportar la creació d’habitatge destinat a polítiques
socials)

2

Habitatges d’ús turístic 2
- Altres

Altres puntuacions Màxim
Relació amb altres àmbits de les polítiques d’habitatge, incorporació de
la  perspectiva  de  gènere,  transversalitat  i  cooperació  amb  altres
departaments

6

Innovació en el projecte 4
Incorporació d’eines de planificació, seguiment i avaluació 3

Cada sol·licitud podrà obtenir 17 punts com a màxim.
Si en la valoració dels criteris anteriors no s’obté una puntuació mínima de 5 punts, les
sol·licituds seran desestimades.
7. Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció quan no s’acreditin
els elements que s’han tingut en compte en la concessió.
8. Procediment de presentació de sol·licituds 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, en el termini
establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat).  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.
La sol·licitud haurà d'estar signada per l’alcalde, mitjançant signatura electrònica, amb
un  certificat  vàlid,  emès  per  una  entitat  certificadora  reconeguda  pel  Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'hauran de presentar per via
telemàtica a través de la plataforma EACAT. 
Caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació suficient per poder valorar la puntuació
de la base 6a. Potestativament:

 Pressupost de l’actuació a subvencionar (en cas que sigui externalitzat).
 Memòria de l’estudi o projecte.

La documentació s’ha d’annexar 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’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
Zip o RAR.
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, 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’ha esmenat cap defecte, s’entén que l’interessat 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
que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment  en  què  es  coneguin  i  prèvia  audiència  a  la  persona  interessada,  i,  en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a
la concessió.
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
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El centre gestor d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local  de la  Diputació  de Girona realitzarà la  instrucció i  ordenació de
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.
Les actuacions d’instrucció comprendran:

a) La comprovació del compliment dels requisits establerts en aquestes bases per
accedir a la condició de beneficiari.

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  s’estimin
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  d’Habitatge,  en vista  de l’expedient  i  de  l’informe de la  Comissió
Avaluadora, formularà la proposta de resolució degudament motivada.
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, amb indicació de la causa d’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents: 
President: El  president  de  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda,  Administració,

Promoció Econòmica i Cooperació Local o en qui delegui
Vocals: El  diputat  delegat  d’Habitatge,  Assistència  als  Municipis  i  Serveis

Generals
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
La tècnica del Servei d’Habitatge

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.
10. 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. 
La Junta de Govern haurà d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de
sis mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
podran  entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per  silenci  administratiu.  La
resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
11. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d'un mes a
comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució l'ajuntament beneficiari no
manifesta el contrari, s'entendrà que han estat acceptades, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
12. Justificació 
12.1 Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat,
que estarà disponible en el  web de la Diputació (www.ddgi.cat),  acompanyat de la
documentació  que  justifiqui  la  realització  de  l’actuació  subvencionada  i  que  es
determina seguidament:
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a) En cas que es tracti d’un estudi, es lliurarà l’estudi realitzat amb la metodologia
emprada, l’objectiu i els indicadors de seguiment i control, i altres dades que es
considerin rellevants.

b) En  cas  que  es  tracti  d’un  programa  de  polítiques  d’habitatge,  s’adjuntarà
l’explicació dels  objectius assolits amb els  recursos necessaris per a la seva
execució i l’explicació amb els indicadors de seguiment i control.

c) Si es tracta d’algun tipus de projectes d’obres, es lliuraran plànols i memòria,
seguiment del programa i manteniment de l’habitatge o habitatges.

d) Si  es  tracta  de  la  redacció  de  pla  local  d’habitatge  (PLH),  es  lliuraran  els
documents del PLH o PLH simplificat i una síntesi del pla segons el contingut
que  preveu  la  Llei  del  dret  a  l’habitatge.  En  cas  que  estigui  ja  aprovat,
s’adjuntarà l’acord d’aprovació definitiva.

e) En tots els casos, l’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat
establerta a la base 20a.

La documentació s’ha d’annexar 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’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 diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la
despesa subvencionada. 
A l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  de  conformitat  amb  el  dret,  s’hagin  produït  abans
d’acabar  el  període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als
creditors corresponents.
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 de
completar-los en el termini de quinze dies hàbils.
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de
concessió  respecte  a  l’import  de  les  despeses  subvencionables.  Si  el  cost  de
l’actuació  subvencionada  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  atorgada  inicialment.  D’altra  banda,  si  la
justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable,  es
reduirà la subvenció a la quantia que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en
la resolució  d’atorgament  corresponent. També es reduirà l’import  de la  subvenció
quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la despesa
efectiva i justificada.
12.2 Termini
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà un cop passats 6 mesos
de  la  notificació  de  la  resolució.  Aquest  termini  de  justificació  es  podrà  ampliar
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix
l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.  L’ampliació del
termini de justificació comportarà també la del període d’execució de les despeses
subvencionades que recull la base 3a.
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.
12.3 Requeriment de la justificació
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a
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comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.
13. Pagament 
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació de
Girona  podrà  efectuar,  mitjançant  transferència  bancària,  els  pagaments  totals  o
parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats  i que
hagin estat comprovats de forma favorable pel centre gestor d’Habitatge.
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent. 
14. 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,  bé siguin subvencions,  taxes,  preus públics o altres ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
15. Subcontractació 
Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n deriven hauran d’anar a càrrec
de l’ajuntament respectiu. 
16. Modificació de les subvencions
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte, el destí de la subvenció o
l’habitatge  objecte  de  subvenció  atorgada  una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució
corresponent, però s’admetran modificacions no substancials dels elements que s’han
tingut en compte en la concessió.
17. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment les subvencions, amb
l'obligació  per  part  del  beneficiari  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.

El centre gestor d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació
i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació
de Girona 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 les quals estiguin vinculats, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1 c). En cas que
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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. 
20. Verificació i control
Els  comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts per la Diputació de
Girona 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
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
21. Obligació de difusió i publicitat
Els  beneficiaris  hauran  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. Serà suficient acreditar la difusió de la subvenció mitjançant la
seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal o en algun
altre mitjà de comunicació local o general.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  general de subvencions,  puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

a) Si  encara  és  possible  complir  l’obligació  en  els  termes  establerts,  el  centre
gestor requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a quinze dies, amb l’advertència expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible complir-la en els termes establerts, el centre gestor pot establir
mesures  alternatives,  sempre  que  aquestes  permetin  donar  la  difusió  del
finançament públic rebut.  En el  requeriment que es dirigeixi  al  beneficiari,  es
fixarà un termini no superior a quinze dies perquè l’adopti, amb l’advertència que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) 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. 

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 previstos en la legislació aplicable.
g) 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 en el  mercat un  nombre  suficient 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. 

h) 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.

i) En compliment del  que estableix 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.

23. 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  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, s’hagi produït 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, 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 i/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 i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
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sol·licitada 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 establerts
en l'apartat 4t de l'article 3 de la Llei de transparència.

En cas d'incompliment dels principis ètics i  regles de conducta, seran aplicables 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  previstes  a  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 de 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.
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 seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts 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 de Girona.
D’aquestes resolucions del president, se’n donarà compte en la primera sessió que
tingui lloc del Ple de la Diputació de Girona.
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 publicarà en el
BOPG.”

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les  bases reguladores de
subvencions descrit 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
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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, la modificació de les bases quedarà aprovada 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 passaríem al punt 15è, que és l’aprovació inicial de
la modificació de les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a estudis,
plans,  programes i  projectes locals  en l’àmbit  de les polítiques d’habitatge.  Senyor
Ayats.
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Ayats, diu: Sí, si els sembla
bé defensaria...
El senyor President respon: El 15è i el 16è.
El diputat senyor Quim Ayats, pren la paraula i manifesta: I el 17è. Perfecte. Sí, bé,
com bé saben, vam fer una reunió prèvia abans de la Comissió Informativa explicant
una mica els principals canvis que introduíem amb aquestes bases. Si els sembla, en
destaco  els  més  significatius.  En  el  primer  cas,  en  el  cas  dels  estudis,  el  que
canviàvem era els terminis de justificació. Si bé fins ara hi havia una data fixada, aquí
el que fem és canviar-ho perquè aquesta data d’aquest termini de justificació sigui sis
mesos  després  de  la  seva  resolució.  Recordaran  que  l’any  passat,  precisament,
perquè s’havia fet una ampliació amb l’objectiu de donar resposta en el conjunt de
municipis, però, en canvi, malgrat haver sortit aquesta resolució més tard, es mantenia
aquesta  justificació.  Per  això  proposem  aquest  canvi,  per  tal  de  facilitar  aquests
terminis d’execució en els ens locals.
També s’incorpora, en el cas d’estudis, en els criteris d’avaluació, la perspectiva de
gènere.  Pel  que fa  referència  a  la  línia  en  aquest  següent  punt  de la  compra de
material per pobresa energètica, aquí destacar que fins ara només eren els centres
coordinadors aquells que tenien accés a aquesta línia i que ara l’ampliem, i tots aquells
municipis que estan adherits en el pla de serveis podran optar-hi. En el cas de les
inversions, també com en el primer cas dels estudis, es modifica aquest termini de
justificacions i al mateix temps també s’incorpori la perspectiva de gènere que sigui,
doncs, un criteri que puntuï quan es presenti la memòria del projecte. I finalment, pel
que fa referència a l’adquisició, hi ha un canvi de tipus formal, que és que fins ara les
subvencions dels municipis podien optar a tres habitatges i aquesta es presentava en
una sola sol·licitud. Ara el que proposem és que aquestes sol·licituds es facin de forma
independent  de  cara  a  la  mateixa  justificació,  i  també  gestió,  pel  mateix  servei
d’Habitatge de la Diputació. Per tant, per facilitar que sigui el màxim de fàcil possible. I
també hi ha alguna valoració, però molt  a nivell  tècnic per adaptar-se a la Llei  de
patrimoni i a la Llei de subvencions. 
El senyor President, diu: Gràcies. Si tenen alguna explicació amb algun punt, endavant
i després, si volen, faríem una votació conjunta o la podem fer separada. En tot cas,
senyora Guillaumes.
La diputada senyora Guillaumes, diu: Gràcies. Bé, de fet era precisament per això que
demanava també el torn, perquè emetrem un vot diferenciat en aquests punts.
El senyor President, respon: Farem una votació separada per punts.
La senyora Guillaumes, comenta: Sí, i ens agradaria fer un apunt...  No sé com vol
procedir, senyor president.
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El senyor President, puntualitza: Vostè els pot defensar tots i farem una votació per a
cada punt, si li sembla.
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i manifesta: Per tant, faig les
meves intervencions i després... d’acord, gràcies. Sobre el punt 15, que té a veure
amb  les  bases  reguladores  de  subvencions  d’ajuntaments  per  a  estudis,  plans  i
programes, com bé ha comentat el diputat, se’ns va explicar una mica les bases ja fa
uns  dies  en  una  reunió  i  se’ns  va  explicar  això  dels  canvis  de  terminis,  que  ho
considerem molt positiu. I també se’ns va comentar que s’incorporava la perspectiva
de gènere.  En tot  cas nosaltres en aquest  punt  ens abstindrem perquè ja  ho vam
comentar en la reunió que vam tenir amb el diputat, que teníem dubtes de com s’hi
incorporarà. De fet vam preguntar-li com s’incorporava i la resposta que se’ns va donar
és que en el tema de perspectiva de gènere cada ajuntament presentava una proposta
i seria la comissió tècnica qui decidiria el què. Llavors nosaltres aquí hi veiem un criteri
de  subjectivitat  molt  elevat  i  pensem  que  això  s’hauria  de  polir  en  properes
modificacions, que la subjectivitat no fos tan important.
Això respecte al punt 15, i respecte al punt 18, que té a veure amb la modificació de
les bases de subvencions per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials,
aquí també ja ho vam comentar en el  seu moment a comissions informatives. Ens
abstindrem per una qüestió bàsicament de model. Jo entenc que el que es proposa
aquí  és  evidentment  una  bona  proposta  perquè  l’Administració  pública  adquireixi
habitatge públic. Això és una aposta molt important i que a tot Europa s’està fent i, de
fet, això ja va ser comentat, aquesta aposta per comprar (No sé si soc jo.) aquesta
aposta per adquirir habitatges destinats a polítiques socials. Ja és una política d’àmbit
nacional. La senyora, la consellera Violant Cervera, que és la consellera encarregada
de tot aquest tema en l’àmbit nacional, ja al juliol ho va comentar, que una de les línies
importants  polítiques  era  l’adquisició  d’habitatges  destinats  a  polítiques  socials.  I
també  en  aquell  moment,  al  juliol,  va  dir  que  també  incloïen  en  aquesta  compra
habitatges de la Sareb. Això ho va dir públicament la senyora Violant Cervera. Llavors,
entenem que és evident que si això es trasllada aquí a la Diputació de Girona, és lògic
que vostès també ho presentin així. Què passa? Que nosaltres, com a CUP, sabem
que és  un tema molt  complex,  però  el  que  creiem és que  potser  també hem de
començar a pensar què passa amb totes aquestes compres de pisos que van ser de
bancs,  que  van  ser  rescatats,  que  fa  uns  anys  els  vam  rescatar  tots  i  totes  les
ciutadanes i ens van costar uns 52.000 milions d’euros. I aquí hi ha alguna cosa que
ens hem de replantejar com a polítics o com a representants. Només és això. És a dir,
pensem bé el que estem fent. Estem tornant a comprar en alguns casos pisos que van
ser comprats per bancs, i aquests bancs van ser salvats. Sincerament, crec que si més
no en aquest  punt  volem fer  l’altaveu d’una qüestió  que ens sembla absolutament
inacceptable, que es tornin a pagar pisos doblement. Per tant, els ciutadans estem
pagant  dues vegades,  perquè no oblidem que aquestes  bases de subvencions és
diner públic, i és diner públic que es fa servir dues vegades. En tot cas, era més que
res això. Per tant, en aquest punt concret ens abstindrem. 
Tot  i  que cal  dir,  senyor  Ayats,  que estem molt  d’acord amb la  política que estan
engegant.  Ja  ens  agradaria  estar  com  els  Països  Baixos,  que  tenen  un  33  %
d’habitatge públic. No hi estem, estem al 2 %. Un drama. Per tant, sí que valorem que
s’hagi engegat tota aquesta línia per poder adquirir habitatges, però som molt crítics
també amb com s’està tornant a pagar i, per tant, el ciutadà és el que torna a pagar,
perquè al final és el ciutadà, per una cosa que ja hem pagat i pensem que això no es
pot oblidar, perquè al final sempre el qui paga és el ciutadà. Gràcies.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Guillaumes. Senyor Ayats.
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El diputat senyor Ayats, respon: Sí, de fet, com bé deia la diputada, n’havíem parlat pel
que  fa  referència  al  punt  15  dels  estudis,  de  plans,  programes  i  projectes  que
s’incorpora aquesta perspectiva de gènere.  I,  sí,  efectivament vam dir  que és una
comissió  tècnica.  En  el  cas  d’estudis,  que  hi  hagi  estudis  específics  que  estudiïn
precisament aquesta perspectiva de gènere vinculada al fet de l’habitatge crec que és
prou objectiu i  fàcil  d’identificar en aquest sentit  i que no dona espai,  diguéssim, a
l’arbitrarietat  en  aquest  sentit.  I  que,  per  tant,  ens  sembla  important  incorporar-la.
També celebrem que incorporem aquesta perspectiva de gènere en les nostres línies
d’habitatge i que segurament poden ser millorables quan en tinguem l’experiència...
doncs podria ser. No diem que això no sigui possible. En qualsevol cas, de fet, les
modificacions que es fan,  precisament,  són fruit  d’aquest  feedback,  d’aquest retorn
amb el conjunt de municipis i que quan hi ha incorporacions són precisament quan ja
hem vist quines eren aquestes millores que es podien fer a través del dia a dia i del
treball constant amb aquests ajuntaments. 
També van parlar  pel  que fa referència...  Deixi’m dir  primer  dues coses:  el  nostre
objectiu  quasi  diria  suprem  des  d’Habitatge  és  augmentar  aquest  parc  públic
d’habitatge. I, de fet, vostè em donava ara una dada i havíem comentat en més d’una
ocasió que estem molt lluny d’altres països europeus respecte a aquest sentit. I aquí
cal destacar quina ha estat la feina de la Diputació en aquest sentit i que aquestes
línies són unes línies que precisament han afavorit lluitar contra aquesta disparitat de
número  d’habitatge,  de  parc  públic  d’habitatge  que  tenim.  I,  de  fet,  han  pujat
exponencialment els habitatges que per part  de la Diputació han pogut adquirir  els
municipis. Miri, jo li diria: al final el resultat és que volem reduir els habitatges buits,
que volem augmentar el parc públic. I a partir d’aquí el que fem és que no excloguem
cap de les  opcions que acaba determinant  cada un dels  municipis.  Cada un dels
municipis tria quins són els seus habitatges susceptibles. I vostè deia que volia fer la
reflexió en nom de la CUP. Aquesta reflexió també la volia fer internament perquè hi ha
municipis de la CUP que presenten habitatges que tenen aquestes característiques
que diu. I, per tant, nosaltres no entrem dins de cada un d’aquests municipis, quines
són les prioritats que tenen a l’hora d’adquirir, perquè el que sí que estem convençuts
és  que  es  respon  a  aquesta  necessitat  d’augment  del  parc  públic  d’habitatge  de
disminució d’aquests habitatges buits i d’aquesta necessitat social que hi ha en cada
un dels nostres municipis de les comarques gironines. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Ayats. Senyor Fernández.
El  diputat  senyor  Juli  Fernández,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Gràcies,  president.
Nosaltres només per anunciar un vot afirmatiu. Són propostes de bases que ja han
vingut en altres plenaris i sempre hem dit que sí. Entenem que el que fan aquí són les
que fan millores, millores que són fruit incorporant elements nous, però també que són
fruit de la pròpia execució de les diferents convocatòries que hem fet. Per tant, tot allò
que hem vist que cal millorar-la, ho hem incorporat. Per tant, el nostre grup donarà un
vot positiu a aquesta proposta.
El senyor President, pren la paraula i  diu: Moltes gràcies. Com bé ha dit el diputat
senyor Ayats, la voluntat és, precisament, ajudar els ajuntaments a incrementar aquest
parc públic d’habitatges com no pot ser d’altra manera. I, en tot cas, a la reflexió que
ha fet la senyora Guillaumes hi ha qüestions que no són competència de la Diputació
ni dels ajuntaments i que, per tant, qui hauria de posar les regles del joc en aquest cas
no seria aquesta administració. Aquesta administració està al servei dels ajuntaments,
que tenen unes necessitats palpables en el dia a dia, que és la necessitat d’habitatge.
Moltes gràcies. 
Per tant, entenc, perquè no ens emboliquem, al punt 15è entenc que hi ha només
l’abstenció de la diputada de la CUP, d’acord? El punt 16è, entenc que no hi ha cap

117



abstenció i tots els vots són a favor. El punt 17è, entenc que és per unanimitat i al punt
18è hi ha una abstenció de la diputada senyora Guillaumes i tots els altres són a favor
tal com s’ha anunciat, d’acord?

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 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. 

16. Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores
de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la compra de
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica - Habitatge.
2021/X020100/8166

“El  servei  d’Habitatge  de  l’Àrea  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  econòmica  i
Cooperació Local  fomenta la compra de material  per contribuir  a  la  lluita contra la
pobresa energètica. Així doncs, en el marc del Pla Estratègic de Subvencions vigent a
través d’aquesta línia per als ajuntaments i consells comarcals es persegueix fomentar
l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona
relacionades amb el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. 

La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de
la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  pretén
col·laborar amb el finançament de la compra de material per contribuir a la lluita contra
la pobresa energètica.

Tant  el  contingut  com  la  tramitació  de  la  modificació  les  bases  específiques
reguladores de subvencions als i consells comarcals per a la compra de material per
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica que es transcriuen en aquest informe
s’ajusten  als  requeriments  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions (LGS), al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

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

Els  canvis  afecten als  destinataris  de la  subvenció,  ja  no només queda limitat  als
Centres Coordinadors del Programa, sinó que s’amplia a tots els ens locals que hagin
sol·licitat actuacions de l’eix 1 del programa a través del Pla de Serveis d’Habitatge.

També s’han  introduït  modificacions  en  els  criteris  de  valoració  degut  al  canvi  en
l’etiquetatge  energètic.  A partir  d’ara  els  aparells  i  electrodomèstics  que  disposin
d’etiquetatge  energètic  hauran  de  tenir  com  a  mínim  l’etiqueta  «D»  d’eficiència
energètica i els electrodomèstics que no disposin d’etiquetatge energètic hauran de ser
de baix consum.

D'acord amb aquests antecedents, 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 inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de
subvencions per a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per
contribuir  a  la  lluita  contra  la  pobresa  energètica,  el  text  íntegre  de les  quals  es
transcriu literalment a continuació:

“BASES ESPECIFÍQUES REGULADORES DE SUVBENCIONS A AJUNTAMENTS I
CONSELLS COMARCALS PER A LA COMPRA DE MATERIAL PER CONTRIBUIR A
LA LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del Servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració,
Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  de  la  Diputació  de  Girona  destinades  a
finançar la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica,
amb l’objectiu de fomentar l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de
la demarcació de Girona relacionades amb el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa
Energètica.
2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es
presentin en el període fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració
establerts en aquestes bases.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’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. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat.
Es consideren despeses subvencionables les relacionades amb la inversió per millorar
l’eficiència energètica de les llars vinculades al Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa
Energètica dels electrodomèstics o aparells que es detallen a la base 6a.
Són  despeses  subvencionables  les  que  corresponguin  a  actuacions  que  siguin
objecte de facturació entre el 30 de novembre de l’any anterior a la convocatòria i la
data límit de justificació, les quals poden tenir el seu origen o contractació, de manera
total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.
La contractació de les despeses subvencionades s’ha d’efectuar d’acord amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i de la resta de normativa
vigent en matèria de contractació administrativa. 
No  són  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.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments i els consells comarcals de l'àmbit territorial de la Diputació de Girona
que estiguin inclosos dins el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la
Diputació de Girona com a centres coordinadors (annex 1), així com tots aquells ens
locals  que hagin  sol·licitat  actuacions de l’eix  1 del  programa a través del  Pla de
Serveis  d’Habitatge,  i  que  compleixin  els  requisits  i  les  condicions  generals  que
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estableixen  l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions, i la normativa que la desenvolupa. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions

a) L’import de les subvencions per distribuir entre els sol·licitants no pot superar
l’import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en
les  ampliacions  que s’acordin.  Les  condicions  de les  ampliacions,  de com a
màxim  una  quantitat  addicional  del  mateix  import  que  la  del  crèdit  assignat
inicialment,  es determinaran específicament en cada convocatòria i  només es
podran motivar per atendre un major nombre de sol·licituds o per atorgar un
major import en les subvencions.

b) L’import de cada subvenció tindrà un import màxim de 10.000 € i un import
mínim de 1.500 € per a cada ajuntament o consell comarcal subvencionat.

c) La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de cada
sol·licitud.  L’avaluació es farà d’acord amb els  criteris establerts en la  base
següent i, atès 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  sol·licitat.  Es podrà atorgar
una subvenció per un import menor al sol·licitat o al màxim atorgable, segons
escaigui,  amb l’objectiu de repartir  proporcionalment el  crèdit  assignat en la
convocatòria  entre  les  sol·licituds  subvencionables  en  funció  dels  punts
obtinguts per cadascuna, aplicant els criteris de valoració establerts en la base
següent.

6. Criteris de valoració i imports
Els  aspectes  que  serviran  per  valorar  les  sol·licituds  presentades  i  la  puntuació
màxima a atorgar són els que s’assenyalen a continuació:
Aspectes a valorar Puntuació  màxima

(punts)
- Nombre d’auditories assignades o sol·licitades (eix 1 del programa)

Menys de 10 2
D’11 a 20 3
De 21 a 30 4
Més de 30 5 

- Justificació  general  de  les  necessitats  dels  usuaris  als
quals s’aporta el material i de les necessitats energètiques
dels habitatges (sistemes constructius i zones climàtiques)

 Informes de serveis socials: 1 punt

 Recull d’ajudes rebudes: 1 punt

 Informació sobre talls de subministrament: 1 punt

 Informació  sobre els  sistemes constructius (anys de
construcció, sistemes d'aïllament, patologies, etc.): 0,3
punts per ítem explicat

 Zona climàtica A: 0,5 punts

 Zona climàtica B: 1 punt

5

Si en la valoració dels criteris de l’apartat  b no s’obté una puntuació mínima de 3
punts, les sol·licituds seran desestimades.
L’import màxim subvencionable per aparell o electrodomèstic és el següent:
Aparell o electrodomèstic Import màxim
Nevera 700 €
Deshumidificadors 250 €
Radiadors 150 €
Altres sistemes de climatització 300 €
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Calderes 1.000 €
Altres 500 €
Els aparells i  electrodomèstics que disposin d’etiquetatge energètic hauran de tenir
com  a  mínim  l’etiqueta  «D»  d’eficiència  energètica.  Els  electrodomèstics  que  no
disposin d’etiquetatge energètic hauran de ser de baix consum. 
7. Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció quan no s’acreditin
els elements que s’han tingut en compte en la concessió.
8. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Es pot fer una única sol·licitud de subvenció per ajuntament o consell comarcal, que
s’ha  de  presentar  en  el  termini  establert  en  la  convocatòria  mitjançant  el  model
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 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.
La sol·licitud ha d’estar signada pel president/a o alcalde/essa, mitjançant signatura
electrònica, amb un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar per
via telemàtica a través de les plataformes EACAT. 
La documentació s’ha d’annexar 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’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers en format PDF (carpetes PDF) o en formats de compressió tipus Zip o RAR.
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, 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 esmenat els defectes, s’entendrà que la persona
interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia,
d’acord  amb els  termes  establerts  en  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
que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment  en  què  es  coneguin  i  prèvia  audiència  a  la  persona  interessada  i,  en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a
la concessió.
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El  Servei  d’Habitatge  de  l’Àrea  de  Cooperació  Local  de  la  Diputació  de  Girona
instrueix  i  ordena  l’expedient  per  a  l’atorgament  de  les  subvencions  previstes  en
aquestes bases.
Les activitats 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  de  conformitat  amb  els  criteris
establerts en aquestes bases.

c) La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  s’estimin
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
què es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei d’Habitatge, d’acord amb l’expedient i l’informe de la Comissió Avaluadora,
formularà la proposta de resolució degudament motivada.
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La  proposta  de  resolució  ha  d’expressar  la  llista  de  beneficiaris  proposats  per  a
l’atorgament de la subvenció i  la seva quantia, així  com la relació dels sol·licitants
exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents: 
President: El  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,

Promoció Econòmica i Cooperació Local o la persona en qui delegui
Vocals: El  diputat  delegat  d’Habitatge,  Assistència  als  Municipis  i  Serveis

Generals
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
La tècnica del Servei d’Habitatge
El tècnic de Gestió d’Habitatge

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.
10. Procediment de resolució i notificació
La  proposta  de  resolució  se  sotmet  a  consideració  de  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació de Girona, òrgan que adopta una resolució definitiva, si escau, en diversos
actes, sobre l’atorgament de les subvencions.
La Junta de Govern emet la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos
a comptar  de la  finalització  del  període de presentació  de les  sol·licituds.  Un cop
transcorregut  aquest  termini  sense que s’hagi  adoptat  la  resolució,  els  sol·licitants
podran  entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per  silenci  administratiu.  Es
notifica  la  resolució  de  manera  individualitzada  a  tots  els  beneficiaris  i  també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
11. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d'un mes a
comptar de l’endemà de la notificació de la resolució l'ajuntament o consell comarcal
beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà que han estat acceptades, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
12. Justificació i termini
12.1 Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat,
que estarà disponible en el  web de la Diputació (www.ddgi.cat),  acompanyat  de la
documentació que justifiqui la realització de l’actuació subvencionada.
La documentació s’ha d’annexar 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’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers en format
PDF (carpetes PDF) o en formats de compressió tipus Zip o RAR.
Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la
despesa subvencionada. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que es
consideri oportú efectuar-hi, la Diputació de Girona pot reduir l’import de la subvenció
en cas que no s’acreditin els elements tinguts en compte en la fixació de l’import de la
subvenció,  especialment  el  de l’import  de la  despesa subvencionable  determinada
com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció.
A l’efecte de la justificació es poden considerar com a despesa justificada 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. No s’admetran
com  a  justificants  les  factures  que  s’hagin  inclòs  en  comptes  justificatius  de
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subvencions  concedides  en  períodes  anteriors  en  aquesta  mateixa  línia  de
subvencions.
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 de
completar-los en el termini de quinze dies hàbils. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de
concessió  respecte  a  l’import  de  les  despeses  subvencionables.  Si  el  cost  de
l’actuació  subvencionada  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  atorgada  inicialment.  D’altra  banda,  si  la
justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable,  es
reduirà la subvenció fins a la quantia que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert
en la resolució d’atorgament corresponent. També es reduirà l’import de la subvenció
quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la despesa
efectiva i justificada.
12.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 30 de novembre de
l’any de la convocatòria. Aquest termini de justificació es pot ampliar mitjançant una
resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de
l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació.  L’ampliació  del  termini  de
justificació comporta també la del període d’execució de les despeses subvencionades
previst a la base 3a.
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.
12.3 Requeriment de la justificació
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.
13. Pagament 
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació de
Girona pot efectuar, mitjançant transferència bancària, els pagaments totals o parcials
de l’import atorgat  en proporció als justificants de la despesa presentats que hagi
comprovat de forma favorable el centre gestor d’habitatge.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent. 
14. Compatibilitat de les 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,  bé siguin subvencions,  taxes,  preus públics o altres ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
15. Subcontractació 
Es permet  que els  ajuntaments o consells  comarcals  beneficiaris  subcontractin  les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
han d’anar a càrrec de l’ajuntament o consell comarcal respectiu.
16. Modificació de les subvencions
Els  beneficiaris  no podran sol·licitar  un canvi  de l’objecte  o destí  de la  subvenció
atorgada. No es considera canvi de destí la modificació del nombre i/o el preu dels
elements subvencionats o la redistribució de la subvenció entre aquests.
En relació amb la modificació o l’anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposen l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
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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 que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions establertes en aquestes bases.
c) En altres supòsits que estableixi la normativa reguladora de subvencions.

El Departament d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació de
Girona serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  poden  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de la Diputació de Girona. 
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits establerts en 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
convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per la llei. La
legitimació del tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic
(art.  6.1 e de l’RGPD) i  d’obligacions legals  (art.  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 han 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  pot  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 que compleixin els requisits establerts per 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
els sigui requerida 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. Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats
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que puguin  correspondre per  aplicació  del  règim establert  en  el  títol  IV de la  Llei
general de subvencions, s’aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible complir  l’obligació en els  termes establerts,  el  centre
gestor requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes
en  un  termini  no  superior  a  quinze  dies,  amb  l’advertència  expressa  que
l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si  pel  fet  d’haver-se  desenvolupat  les  activitats  afectades  per  aquestes
mesures no és possible complir l’obligació en els termes establerts, el centre
gestor pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es
fixarà un termini no superior a quinze dies per adoptar-la, amb l’advertència
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) 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. 
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 que estableix la legislació que hi sigui
aplicable.

g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts en 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 del servei o
el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi al
mercat  un nombre  suficient  d’entitats  que  puguin  portar  a  terme l’execució,
la  prestació  o  el  lliurament  requerits,  o  tret  que  la  despesa  s’hagi  fet  amb
anterioritat a la concessió de la subvenció. 

h) 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.

i) En  compliment  del  que  estableix  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.

23. 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  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
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d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
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 i/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 i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases  de  la  convocatòria,  particularment  facilitant  la  informació  que  els
sol·licitin  per  a  aquestes  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 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim
sancionador  establert  en  la  Llei  19/2014,  de 29 de desembre,  i  les  sancions que
determina l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'altres
possibles  conseqüències  establertes  en  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.
g) Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte. 
25. Interpretació
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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 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,  i  seran vigents fins que se n’acordi  la  modificació o la
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 de Girona.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que
tingui lloc del Ple de la Diputació de Girona.
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 publicarà en el
BOPG.
ANNEX I 
Centres coordinadors del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Calonge - Sant Antoni
Ajuntament de Castell d’Aro - Platja d’Aro
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament de Palafrugell
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal de la Garrotxa
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Consell Comarcal del Ripollès”

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les  bases reguladores de
subvencions descrit 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, la modificació de les bases quedarà aprovada definitivament.
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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.”

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

17. Aprovació inical de la modificació de les bases específiques reguladores
de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a
polítiques socials 2022 - Habitatge. 2021/X020100/8182

“El  servei  d’Habitatge  de  l’Àrea  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  econòmica  i
Cooperació Local, fomenta el manteniment del parc d’habitatges destinats a polítiques
socials  per  tal  de  donar  resposta  als  ajuntaments  amb  una  línia  d’inversió  en
habitatges de propietat municipal o cedits. Així doncs, en el marc del Pla Estratègic de
Subvencions  vigent  a  través  d’aquesta  línia  per  als  ajuntaments  es  persegueix
l’adaptació  als  estàndards  de  qualitat  del  parc  d’habitatges  destinats  a  polítiques
socials. 

A  causa  de  l’experiència  adquirida  amb  les  convocatòries  anteriors,  es  proposa
modificar les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments per a
inversions en habitatges destinats a polítiques socials, afegint específicament com a
destinatari les mancomunitats i incrementant els imports a subvencions per actuacions
de  construcció  sostenible  i  ús  de  sistemes  d’energies  renovables.  Tot  i  això,  no
s’incrementa  l’import  màxim  subvencionable  de  15.000,00  €  per  habitatges  de
propietat municipis o 8.000,00 € per habitatges cedits a l’administració. 

La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de
la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  pretén
col·laborar  amb  el  finançament  de  les  despeses  per  a  la  millora  dels  habitatges
destinats a polítiques socials amb la finalitat de millorar les característiques tècniques i
de qualitat del parc públic de la demarcació de Girona. 

Tant  el  contingut  com  la  tramitació  de  la  modificació  les  bases  específiques
reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a
polítiques socials que es transcriuen en aquest informe 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. 

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

Els canvis en les bases de les subvencions que s’han introduït afecten a les despeses
subvencionables,  que  només  podran  ser  intervencions  dins  espais  interiors  de
l’habitatge i d’ús privatiu. S’introdueixen canvis en els criteris de valoració ja que es
tindrà  en  compte  la  incorporació  de  la  perspectiva  de  gènere   en  les  sol·licituds
presentades.
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Els canvis afecten també el termini de justificació, que serà de 6 mesos a partir de la
concessió de la subvenció.

Per últim, s’introdueixen canvis respecte el número de sol·licituds que podrà presentar
cada ajuntament, organisme autònom, mancomunitat o societat mercantil  de capital
municipal.  A partir  d’ara es podran presentar un màxim de cinc sol·licituds amb un
habitatge cada una.

D'acord amb aquests antecedents, 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 la modificació de les bases específiques reguladores de
subvencions als  ajuntaments per  a  inversions  en habitatges destinats  a polítiques
socials, el tex íntegre de les quals es transcriu literalment a continuació:

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS
PER A INVERSIONS EN HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona, destinades als
ajuntaments per a inversions en habitatges de propietat municipal o cedits destinats a
polítiques socials d’habitatge.
2. Procediment de concessió

El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es
presentin en el període fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració
establerts en aquestes bases.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’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. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
Es consideren despeses subvencionables les relacionades amb la inversió per millorar
la  qualitat  dels  habitatges,  tant  si  es  tracta  de reforma com de  condicionament  o
rehabilitació dels elements que es detallen a la base 6a. Les intervencions s’hauran de
dur a terme en espais interiors de l’habitatge (no s’admetran intervencions en jardins,
patis o altres elements exteriors) que siguin d’ús privatiu. 
No es consideren incloses les intervencions que impliquen gran rehabilitació, tal com
es defineix aquest terme a l’article 3. h de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret
a l’habitatge.
La  propietat  de  l’habitatge  ha  de  ser  municipal,  o  bé  l’ajuntament  ha  d’acreditar
fefaentment que hi ha hagut una cessió del propietari a l’Administració per un període
mínim de set anys, dels quals, en el moment de fer la sol·licitud, cal que resti vigent un
període de sis anys.
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Els habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques
socials durant un termini no inferior a cinc anys, en els casos dels cedits, i de deu
anys, en el cas dels de propietat municipal.
Són  despeses  subvencionables  les  que  corresponguin  a  actuacions  que  siguin
objecte de facturació entre el 1 de desembre de l’any anterior al de finalització del
període de presentació de sol·licituds establerts a la convocatòria i la data límit de
justificació,  les  quals  poden tenir  el  seu origen o  contractació,  de manera total  o
parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.
La contractació de les despeses subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb la
Llei  9/2017,  de 8  de novembre,  de contractes  del  sector  públic,  i  de  la  resta  de
normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
No són 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.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats mercantils
de capital  íntegrament municipal)  i  mancomunitats de municipis inclosos en l’àmbit
territorial  de  la  Diputació  de  Girona  que  compleixin  els  requisits  i  les  condicions
generals establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i en la normativa que la desenvolupa.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions

- Les  subvencions  no  excediran  els  percentatges  següents,  calculats  sobre
l’import de les despeses subvencionables segons el tram de població:

Tram de població Percentatge
Fins a 1.000 habitants fins al 95 %
De 1.001 a 2.000 habitants fins al 90 %
De 2.001 a 5.000 habitants fins al 80 %
De 5.001 a 10.000 habitants fins al 75 %
De 10.001 a 20.000 habitants fins al 70 %
Més de 20.000 habitants fins al 50 %

- L’import de les subvencions a distribuir  entre els sol·licitants no pot superar
l’import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries ni, si s’escau, en
les ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions, de com a
màxim  una  quantitat  addicional  d’un  import  igual  al  del  crèdit  assignat
inicialment,  serà  determinat  específicament  en  cada  convocatòria,  i  només
podran estar motivades per poder atendre més sol·licituds o atorgar un major
import en les subvencions.

- L’import  màxim  de  subvenció  per  cada  habitatge  és  de  15.000  €  per  als
habitatges de propietat municipal i de 8.000 € per als habitatges cedits, i el
mínim en ambdós casos és de 2.500 €.

- La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de cada
sol·licitud. Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris i imports màxims
per  actuació  establerts  en  la  base  següent,  i,  atenent  a  la  puntuació
aconseguida, 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.  Es
podrà atorgar  una subvenció  per  un import  menor  al  sol·licitat  o  al  màxim
atorgable, segons escaigui, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el crèdit
assignat  en la  convocatòria  entre  les  sol·licituds  subvencionables  en funció
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dels punts obtinguts per cadascuna, aplicant els criteris de valoració establerts
en la base següent.

6. Criteris de valoració i imports
Els  aspectes  que  serviran  per  valorar  els  habitatges  inclosos  a  les  sol·licituds
presentades i la puntuació màxima a atorgar són els que s’assenyalen a continuació:
Aspectes a valorar Puntuació màxima (punts)
Justificació  i  quantificació  de  les  necessitats  d’habitatge
social,  i  proposta  d’explotació,  gestió  o  programa social,  i
incorporació de la perspectiva de gènere 

12

Grau de qualitat tècnica del projecte (millores d’habitabilitat i/
o accessibilitat, adequació a la normativa vigent, etc.)
Grau de viabilitat tècnica, econòmica, temporal i de gestió 10 
Mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat 10 
Si en la valoració dels criteris anteriors no s’obté una puntuació mínima de 8 punts, les
sol·licituds seran desestimades.
Imports màxims subvencionables segons actuació:
Adequació a les instal·lacions Import màxim
Aigua 1.500 €
Electricitat 1.500 €
Gas 1.500 €
Sanejament 1.500 €
Energies renovables 3.000 €

Arranjaments de bany i cuina Import màxim
Per cada cambra 3.000 €
Extra específic per accessibilitat per cada cambra 3.000 €
Millores en eficiència energètica 1.000 €

Millora d’aïllament tèrmic i/o acústic Import màxim
Aïllament total o parcial 6.000 €
Ús de sistemes sostenibles o ecològics 2.000 €

Millora de tancaments (inclosos vidres): Import màxim
Exteriors 6.000 €
Interiors 1.500 €
Extra específic per accessibilitat 2.000 €

Repassos d’elements de l’habitatge Import màxim
Pintura, revestiments i mobiliari 1.500 €
Paviment 2.500 €
Extra específic per accessibilitat 2.000 €
7. Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció quan no s’acreditin
els elements que s’han tingut en compte en la concessió.
8. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Es  poden  presentar  fins  a  5  sol·licituds  de  subvenció  per  ajuntament,  organisme
autònom,  mancomunitat  o  societat  mercantil  de  capital  íntegrament  municipal,
cadascuna amb un sol habitatge.   Les sol·licituds s’han de presentar en el  termini
establert en la convocatòria mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), adjuntant-hi els documents necessaris per valorar
la sol·licitud,  d’acord amb els criteris assenyalats a la base 6a.  En cas que el  dia
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu,
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l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. La sol·licitud ha d'estar signada per
l’alcalde, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat
certificadora  reconeguda  pel  Consorci  d’Administració  Oberta  de  Catalunya.  Les
sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT. 
La documentació s’ha d’annexar 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’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.
L’esmena de defectes en les sol·licituds s’ha de realitzar, 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 esmenat els defectes, s’entén 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
que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment  en  què  es  coneguin  i  prèvia  audiència  a  la  persona  interessada,  i,  en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a
la concessió.
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El  centre  gestor  d’Habitatge  de  l’Àrea  de  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
Econòmica  i  Cooperació  Local  de  la  Diputació  de  Girona  instruirà  i  ordenarà
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.
Les activitats d’instrucció comprendran:

- La comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari establerts en aquestes bases.

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

- La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  s’estimin
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 departament,  a la vista de l’expedient  i  de l’informe de la Comissió Avaluadora,
formularà la proposta de resolució, degudament motivada.
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, amb indicació de la causa d’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents: 
President : El  president  de  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda,  Administració,

Promoció Econòmica i Cooperació Local o la persona en qui delegui
Vocals: El  diputat  delegat  d’Habitatge,  Assistència  als  Municipis  i  Serveis

Generals 
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
La tècnica del Servei d’Habitatge

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.
10. Procediment de resolució i notificació
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La proposta de resolució s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern de
la Diputació de Girona, òrgan que ha de resoldre definitivament, si escau, en diversos
actes, l’atorgament de les subvencions.
La Junta de Govern ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis
mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
poden  entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per  silenci  administratiu.  La
resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud
dels quals s’hagi desestimat. 
11. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d’un mes a
comptar  del  dia  següent  al  de  la  notificació  de  la  resolució  el  beneficiari/ària  no
manifesta el contrari, s’entendrà que les subvencions han estat acceptades, així com
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
12. Justificació
12.1 Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han de presentar  la  justificació  per  cadascuna de les subvencions
atorgades per via electrònica o telemàtica mitjançant el model de compte justificatiu
normalitzat,  degudament  emplenat  i  signat,  que estarà disponible  en el  web de la
Diputació (www.ddgi.cat),  acompanyat de la documentació que justifiqui la realització
de l’actuació subvencionada, incloses fotografies de l’actuació.
La documentació s’ha d’annexar 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’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 diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la
despesa subvencionada. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que es
consideri  oportú  efectuar-hi,  la  Diputació  de  Girona  podrà  reduir  l’import  de  la
subvenció en cas que no s’acreditin els elements tinguts en compte en la fixació de
l’import de la subvenció, especialment el de l’import de la despesa subvencionable
determinada com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció.
A l’efecte de la justificació es podran considerar com a despesa justificada totes les
despeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a 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. No s’admetran com a justificants les factures
que s’hagin inclòs en comptes justificatius de subvencions concedides en períodes
anteriors en aquesta mateixa línia de subvencions.
En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  fossin  incorrectes  o
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de quinze dies hàbils. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de
concessió  respecte  a  l’import  de  les  despeses  subvencionables.  Si  el  cost  de
l’actuació  subvencionada  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment  atorgada.  D’altra  banda,  si  la
justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable,  es
reduirà la subvenció fins a la quantia que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert
en la corresponent resolució d’atorgament. També es reduirà l’import de la subvenció
quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la despesa
efectiva i justificada.
12.2 Termini
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El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà un cop passats 6 mesos
de la notificació de la resolució de concessió.  Aquest termini de justificació es podrà
ampliar mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que
estableix  l’article  28  de  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació.
L’ampliació del termini de justificació comportarà també la del període d’execució de
les despeses subvencionades que recull la base 3a.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
12.3 Requeriment de la justificació
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.
13. Pagament 
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació de
Girona  podrà  efectuar,  mitjançant  transferència  bancària,  els  pagaments  totals  o
parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats i que
hagin estat comprovats de forma favorable pel departament d’Habitatge.
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent. 
14. 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,  bé siguin subvencions,  taxes,  preus públics o altres ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
15. Subcontractació 
Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n deriven han d’anar a càrrec de
l’ajuntament respectiu. 
16. Modificació de les subvencions
Els  beneficiaris  no podran sol·licitar  un canvi  de l’objecte  o destí  de la  subvenció
atorgada  una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  però  s’admetran
modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte en l’expedient
de concessió.
17. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació
del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en
els supòsits següents:

a) Els que estableix 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 estableix la normativa reguladora de subvencions.

El centre gestor d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació
i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació
de Girona 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 les quals estiguin vinculats, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de la Diputació de Girona. 
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Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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, Reglament general de protecció de dades (RGPD), amb la finalitat de
gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per  llei.  La  legitimació  del  tractament  es fonamentarà  en el  compliment  de missió
d’interès públic (art. 6.1 e del RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1 c del RGPD. En
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones
a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. 
Per  a  l’exercici  dels  drets  reconeguts  al  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 que compleixin els requisits establerts per 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
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
21. Obligació de difusió i publicitat
Els  beneficiaris  hauran  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.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, 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 el  seu compliment en els  termes establerts,  el  centre
gestor requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a quinze dies, amb expressa advertència que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor pot
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió
del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es
fixarà  un  termini  no  superior  a  quinze  dies  per  a  la  seva  adopció,  amb
l’advertència  que  aquest  incompliment  pot  comportar  la  revocació  de  la
subvenció.

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

que fonamenta la concessió de les subvencions.
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b) 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. 

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 previstos en la legislació aplicable.
g) 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 en
el   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. 

h) 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. 

i) En  compliment  del  que  estableix  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.

23. 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  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
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 i/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.
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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 establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada 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 establerts
en l'apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas  d'incompliment  dels  principis  ètics  i  regles  de conducta serà  d’aplicació  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  previstes  a  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.
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 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.
26. 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’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 de Girona.
Disposició addicional segona
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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 publicarà en el
BOPG.”

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les  bases reguladores de
subvencions descrit 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, la modificació de les bases quedarà aprovada 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.”

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

18. Aprovació inicial de la modificació de les bases de les subvencions per a
l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials 2022 - Habitatge.
2021/X020100/8186

“El  servei  d’Habitatge  de  l’Àrea  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  econòmica  i
Cooperació Local, fomenta l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. Així
doncs, en el marc del Pla Estratègic de Subvencions vigent a través d’aquesta línia per
als  ajuntaments  es  persegueix  la  realització  d’inversió  en  l’adquisició  d’habitatges
destinats a polítiques socials per part dels ajuntaments. 

A  causa  de  l’experiència  adquirida  amb  les  convocatòries  anteriors,  es  proposa
modificar les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments per a
l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. 

La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de
la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  pretén
col·laborar en la realització d’inversió en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques
socials per part dels ajuntaments de la demarcació de Girona. 

Tant  el  contingut  com  la  tramitació  de  la  modificació  les  bases  específiques
reguladores  de  subvencions  als  ajuntaments  per  fomenta  l’adquisició  d’habitatges
destinats  a  polítiques  socials  que  es  transcriuen  en  aquest  informe  s’ajusten  als
requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), al
RD  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  LGS,  i  a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

L’òrgan competent per aprovar la modificació de les bases esmentades és el Ple de la
Diputació. 
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Els canvis en les bases de les subvencions que s’han introduït afecten al número de
sol·licituds que podrà presentar cada ajuntament, organisme autònom, mancomunitat
o societat mercantil de capital municipal. A partir d’ara es podran presentar un màxim
de tres  sol·licituds  amb un habitatge cada una,  a  més s’haurà  d’indicar  l’ordre  de
prelació de les sol·licituds. 

S’introdueixen també modificacions en la documentació a adjuntar a la sol·licitud que
consistirà en un certificat de la secretaria de l’ajuntament en què consti la identificació
de l’habitatge objecte de transmissió,  la superfície,  la  valoració pericial,  el  preu de
venda, les condicions de transmissió i l’estat de tramitació de l’expedient d’adquisició, i
un informe tècnic sobre les característiques i l’estat de conservació de l’habitatge.
D'acord amb aquests antecedents, 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 la modificació de les bases específiques reguladores de
subvencions  als  ajuntaments  per  a  l’adquisició  d’habitatges  destinats  a  polítiques
socials, el text íntegre de les quals es transcriu literalment a continuació:

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS
PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del Servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona, destinades als
ajuntaments per a la realització d’inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a
polítiques socials.
2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es
presentin en el període fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració
establerts en aquestes bases.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’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. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
Es consideren despeses subvencionables les destinades a satisfer el preu d’adquisició
d’habitatges  per  destinar-los  a  polítiques  socials  d’habitatge.  Són  adquisicions
subvencionables les que siguin objecte de formalització (escriptura de compravenda o
document públic equivalent) entre l’1 de novembre de l’any anterior de la convocatòria
i el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria corresponent.
Els habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques
socials durant un termini no inferior a dotze anys. Aquesta afectació i l’import de la
subvenció concedida es faran constar en l’escriptura, si aquesta no s’ha formalitzat
abans de la notificació de la concessió de la subvenció, i en la inscripció registral de
l’immoble del qual se subvenciona l’adquisició.
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L’adquisició  d’habitatges  subvencionada  s’ha  d’efectuar  d’acord  amb  el  que
estableixen els procediments d’aplicació a les administracions públiques.
No són 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.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments (inclosos els seus organismes autònoms i les societats mercantils de
capital  íntegrament  municipal)  de  l’àmbit  territorial  de  la  Diputació  de  Girona  que
compleixin els  requisits i  les condicions generals  establerts a l’article  13 de la  Llei
38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  i  a  la  normativa  que  la
desenvolupa.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import
del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions
que s’acordin. Les condicions de les ampliacions es determinaran específicament en
cada convocatòria.
Els fons assignats en la convocatòria corresponent es distribuiran entre les sol·licituds
presentades aplicant els criteris següents:

 Les  subvencions  no  podran  excedir  el 90  % de  l’import  de  les  despeses
subvencionables per a l’adquisició de cada habitatge subvencionat.

 Un  mateix  ajuntament  podrà  rebre  tres  subvencions  (una  subvenció  per
habitatge) de, com a màxim, 30.000 € i, com a mínim, 10.000 €.

 En cas que les subvencions màximes atorgables, en funció de les sol·licituds
presentades  i  l’aplicació  dels  criteris  anteriors,  superin  l’import  del  crèdit
assignat a la convocatòria,  aquest import es distribuirà entre els sol·licitants
amb la limitació d’un habitatge subvencionat per cada ajuntament. Si el resultat
d’aquest repartiment també supera l’import de la convocatòria,  la subvenció
atorgable es multiplicarà pel percentatge resultant entre el crèdit assignat a la
convocatòria  i  l’import  de  les  subvencions  màximes,  un  cop  limitat  a  un
habitatge per ajuntament. Les sol·licituds que obtinguin un resultat inferior a
l’import mínim de 10.000 € quedaran excloses, i l’import del crèdit assignat a la
convocatòria es distribuirà entre la resta de sol·licituds aplicant-hi la mateixa
fórmula. En cas de no esgotar el crèdit amb aquest primer repartiment, l’import
del  crèdit  restant  es distribuirà entre la  resta de sol·licituds per  als  segons
habitatges  sol·licitats  aplicant-hi  la  mateixa  fórmula.  Si  després  d’aquest
repartiment continués restant un saldo sobrant de l’import de la convocatòria,
aquest es distribuirà entre els tercers habitatges subvencionats aplicant-hi de
nou la mateixa fórmula

6. Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció quan no s’acreditin
els elements que s’han tingut en compte en la concessió.
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Es  poden  presentar  fins  a  3  sol·licituds  de  subvenció  per  ajuntament,  organisme
autònom,  mancomunitat  o  societat  mercantil  de  capital  íntegrament  municipal,
cadascuna amb un sol habitatge.  En cas de presentar més d’una sol·licitud caldrà
indicar el seu ordre de prelació pel supòsit de que no totes siguin subvencionades per
l’aplicació dels criteris establerts a la base 5a. 
La  presentació  de  les  sol·licituds  s’ha  de  realitzar,  en  el  període  fixat  en  la
convocatòria corresponent,  mitjançant  el  model  normalitzat  disponible al  web de la
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Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a l’apartat corresponent a les subvencions per a
inversions  en  l’adquisició  d’habitatge  social,  adjuntant-hi  els  documents  que  es
demanen. En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds
coincideixi en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
La sol·licitud haurà de descriure l’objecte de l’adquisició i la seva finalitat en política
social  d’habitatge,  i  haurà  d’estar  signada  per  l’alcalde/essa,  mitjançant  signatura
electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar
per via telemàtica a través de la plataforma EACAT.
A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació següent:

- Un certificat de la secretaria de l’ajuntament en què consti la identificació de
l’habitatge objecte de transmissió, la superfície, la valoració pericial, el preu de
venda,  les  condicions  de  transmissió  i  l’estat  de  tramitació  de  l’expedient
d’adquisició.

- El model de la Diputació de Girona d’informe tècnic sobre les característiques i
l’estat de conservació de l’habitatge, signat per un tècnic competent.

La documentació s’ha d’annexar 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’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.
L’esmena de defectes de cada sol·licitud s’ha de realitzar, 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 esmenat els defectes, s’entén que
la persona interessada ha desistit  de la 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
que acompanyi cada sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des
del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i,  en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin 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 centre gestor d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona
instruirà i  ordenarà l’expedient  per a l’atorgament de les subvencions previstes en
aquestes bases.
Les activitats d’instrucció comprendran:

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  s’estimin
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.
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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, amb indicació de la causa d’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:
President: El  president  de  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda,  Administració,

Promoció Econòmica i Cooperació Local o la persona en qui delegui
Vocals: El  diputat  delegat  d’Habitatge,  Assistència  als  Municipis  i  Serveis

Generals
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
La tècnica del Servei d’Habitatge 

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 adoptarà una resolució definitiva, si escau, en diversos
actes, sobre l’atorgament de les subvencions. 
La Junta de Govern haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de
sis mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
podran  entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per  silenci  administratiu.  La
resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d’un mes a
comptar del dia següent al de la notificació de la resolució l’ajuntament beneficiari no
manifesta el contrari, s’entendrà que les subvencions han estat acceptades, així com
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
11. Justificació
11.1 Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han de presentar  la  justificació  per  cadascuna de les subvencions
atorgades per via electrònica o telemàtica mitjançant el model de compte justificatiu
normalitzat,  degudament  emplenat  i  signat,  que estarà disponible  en el  web de la
Diputació  (www.ddgi.cat  http://www.ddgi.cat/  ),  acompanyat  de  la  documentació  que
justifiqui l’efectiva formalització de cada adquisició subvencionada i la constància de la
inscripció registral de l’afectació a les finalitats de polítiques socials d’habitatge durant
un termini no inferior a dotze anys i l’import de la subvenció concedida.
La documentació s’ha d’annexar 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’acceptaran 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 podrà considerar com a despesa justificada les despeses
de l’adquisició subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el
període  de  justificació,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.
En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  fossin  incorrectes  o
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de quinze dies hàbils.
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de
concessió  respecte  a  l’import  de  les  despeses  subvencionables.  Si  el  cost  de
l’actuació  subvencionada  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
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subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment  atorgada.  D’altra  banda,  si  la
justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable,  es
reduirà la subvenció a la quantia que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en
la corresponent  resolució  d’atorgament. També es reduirà l’import  de la  subvenció
quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la despesa
efectiva i justificada.
11.2 Termini
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de l’any
de  la  convocatòria.  Aquest  termini  de  justificació  es  podrà  ampliar  mitjançant  una
resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
11.3 Requeriment de la justificació
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.
12. Pagament
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació de
Girona  podrà  efectuar,  mitjançant  transferència  bancària,   els  pagaments  totals  o
parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats  i que
hagin estat comprovats de forma favorable pel centre gestor d’habitatge.
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu. 
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,  bé siguin subvencions,  taxes,  preus públics o altres ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
14. Subcontractació
No es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de
subvenció.
15. Modificació de les subvencions
Un  cop  estiguin  aprovades  les  subvencions,  i  abans  que  finalitzi  el  termini  de
justificació,  els  beneficiaris  podran  sol·licitar,  de  manera  justificada, el  canvi  de
destinació de les subvencions atorgades amb la finalitat de destinar-les a l’adquisició
d’habitatges socials diferents als sol·licitats inicialment. 
Les sol·licituds de canvis  de destinació s’hauran de presentar  mitjançant  el  model
establert per la Diputació, acompanyades de la mateixa informació o documentació
requerida per a les sol·licituds inicials, i la Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan
que adoptarà una resolució. Els canvis de destinació no podran comportar un augment
de les subvencions inicialment concedides, però sí la seva disminució per l’aplicació
dels  criteris  de  repartiment  utilitzats  en  el  càlcul  de  les  subvencions  concedides
inicialment.
No es consideraran com a canvi de destinació les modificacions no substancials dels
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió.
16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació
del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en
els supòsits següents:
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 Els previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

 En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
 Els altres que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El centre gestor d’Habitatge 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.
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 les quals estiguin vinculats, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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 (RGPD), amb la finalitat de
gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per  llei.  La  legitimació  del  tractament  es fonamentarà  en el  compliment  de missió
d’interès públic (art. 6.1 e del RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1 c del RGPD. En
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones
a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. 
Per  a  l’exercici  dels  drets  reconeguts  al  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. 
19. Verificació i control
Els  comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts per la Diputació de
Girona 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
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Obligació de difusió i publicitat
Els  beneficiaris  hauran  de  fer  constar  expressament  el  suport  econòmic  de  la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’adquisició ja hagi estat realitzada. Si s’incompleix
aquesta obligació,  i  sens perjudici  de les responsabilitats en què,  per aplicació del
règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre,
s’aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts,  el centre
gestor requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes
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en un termini no superior a quinze dies, amb expressa advertència que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si  pel  fet  d’haver-se  desenvolupat  les  activitats  afectades  per  aquestes
mesures no és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre
gestor pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar
la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi al
beneficiari, es fixarà un termini no superior a quinze dies per a la seva adopció,
amb l’advertència que aquest incompliment 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 les subvencions.
 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.

 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 previstos en la legislació aplicable.
 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 en el  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. 

 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.

 En compliment del  que estableix 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.

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  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment  s’han d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
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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 i/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:

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

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

- 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.

- Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/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  aquestes  finalitats  relacionades  amb  la  percepció  de  fons
públics.

- 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 establerts en
l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas  d’incompliment  dels  principis  ètics  i  regles  de conducta serà d’aplicació  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  previstes  a  la  legislació  vigent  en  matèria  de
subvencions.
23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- 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.
- El Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals,  aprovat  per Decret

179/1995, de 13 de juny.
- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
- Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
- Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte.
24. Interpretació
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La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona, i correspondrà 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.
25. 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’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 de Girona.
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 publicarà en el
BOPG.”

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les  bases reguladores de
subvencions descrit 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, la modificació de les bases quedarà aprovada 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.”

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 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. 

19. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a
polítiques  de  foment  de  la  participació  ciutadana  2022  -  Participació
Ciutadana, Bon Govern i Transparència. 2021/X020100/8252

“La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36
de la  Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  Reguladora  de les  Bases del  Règim Local,  pretén
col·laborar amb el finançament de les despeses municipals  derivades d’actuacions
dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la Participació
Ciutadana.
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El  Pla  Estratègic  de Subvencions  (2020-2023),  aprovat  pel  Ple  de la  Diputació  de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, preveu una línia de subvencions en
l’àmbit de la Participació Ciutadana, per a fomentar la participació ciutadana i el govern
obert al conjunt de la població de la demarcació, implicant a la ciutadania en la presa
de decisions i el retiment de comptes de les polítiques públiques municipals.
La forma d’atorgament és la concurrència competitiva i la convocatòria anual.

La competència per a l’aprovació de la modificació de les bases que es proposen
correspon al Ple de la Diputació de Girona, en virtut de la normativa següent:

gg) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
hh) Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
ii) Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Tant  el  contingut  com  la  tramitació  de  la  modificació  de  les  bases  específiques
reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana
que es transcriuen en aquest informe, 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.

Respecte a les Bases de l’any anterior, s’han fet alguns canvis que afecten al període
d’execució,  al  termini  de  justificació,  als  criteris  de  gradació  dels  possibles
incompliments  o  a  la  modificació  de  les  subvencions.  Aquestes  modificacions
afavoreixen  la  correcta  execució  i  posterior  justificació  de  les  activitats
subvencionades.

Amb  la  finalitat  de  facilitar  als  peticionaris  la  presentació  de  les  sol·licituds  de
subvenció,  i  perquè  l’avaluació  d’aquestes  sigui  més  homogènia,  s’han  introduït
modificacions  en  els  requisits  que  ha  de  contenir  el  projecte.  Es  tracta
d’especificacions que donen tota la informació del projecte per al qual es demana la
subvenció, i que és necessària per fer la valoració tècnica.

Així mateix,  s’han fet les especificacions corresponents per a presentar la memòria
d’execució del projecte en el moment de justificar la subvenció.
Per aquest motiu, s’han creat dos models obligatoris (annex I per al projecte per al
qual es demana la subvenció i  annex II  per a la memòria d’execució del projecte),
disponibles  al  web  de la  Diputació,  a  l’apartat  de documentació  específica  de  les
subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana.

D'acord amb aquests antecedents, 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 la modificació de les bases específiques reguladores de
subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana, el text íntegre de
les quals es transcriu literalment a continuació: 

“Bases específiques reguladores  de subvencions  per  a  polítiques de foment  de la
participació ciutadana
1. Definició de l’objecte
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Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  de  la  Secció  de  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència de la Diputació de Girona per finançar programes d’ajuntaments per
planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana.
2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es
presentin  en  el  període  fixat  en  la  convocatòria,  que  haurà  d’aprovar  la  Junta  de
Govern, i establir-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració que disposen
aquestes bases.
L’extracte de la convocatòria de subvencions regulada en aquestes bases, establert en
l’article  17.3 b de la  Llei  38/2003,  general  de subvencions,  es publicarà  al  Butlletí
Oficial de la Província de Girona (BOPG).
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  poden  al·legar  com  a
precedent.
3. Despeses subvencionables i període d’execució
3.1 Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària, s’efectuï en el
termini  i  en  les  condicions  que  determinen  aquestes  bases  i  estigui  relacionada
directament amb:

- Els processos participatius destinats a involucrar la ciutadania en la presa de
decisions  municipals.  Qualsevol  tipus  de  consulta  popular  només  es
considerarà subvencionable si està inclosa dins d’un procés participatiu.

- La creació o redefinició d’espais i òrgans de participació, estables o puntuals,
que  facilitin  la  participació  de  la  ciutadania  en  les  polítiques  municipals
(consells, fòrums, taules...).

- El  disseny  i  la  implementació  de  polítiques  públiques  que  comptin  amb  la
participació ciutadana.

No es consideren subvencionables les despeses següents:
- Les d’adquisició de béns immobles i d’obres de construcció i reparació.
- Les de funcionament i manteniment d’espais i òrgans de participació que no

siguin d’ús exclusiu per a aquesta finalitat.
- Les de funcionament o manteniment d’òrgans de participació ja existents.
- Les  d’activitats  merament  ludicofestives  sense  un  component  pedagògic

participatiu explícit.
- Les  d’accions  d’informació  o  de  comunicació  no  vinculades  a  un  procés

participatiu.
- 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.

El cost dels  béns o serveis  subvencionats en cap cas pot superar el  seu valor  de
mercat.
3.2. Període d’execució
El període d’execució s’inicia l’1 de gener de l’any de la convocatòria i finalitza el 31
d’octubre  del  mateix  any,  data  límit  per  a  justificar  les  despeses  subvencionables
objecte de facturació, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o
parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.
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Aquest  termini  d’execució  es  pot  ampliar,  d’ofici  o  prèvia  sol·licitud  del  beneficiari,
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix
l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats locals incloses en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, que compleixin
els requisits establerts a 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 cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, a les ampliacions que
s’acordin.  Les  condicions  de  les  ampliacions  seran  les  que  s’hagin  determinat
específicament en cada convocatòria.

 Les subvencions no han d’excedir el percentatge del 90 %, calculat sobre el
pressupost de les despeses subvencionables.

 L’import màxim de la subvenció concedida és de 5.000 €.
 Els projectes amb pressupostos inferiors a 2.500 € queden exclosos d’aquesta

subvenció.
 Cada  sol·licitud  presentada  s’avalua  tècnicament  d’acord  amb  els  criteris

establerts  al  punt  6è  d’aquestes  bases.  La  puntuació  obtinguda  ha  de  ser
superior a 25 punts d’un màxim de 50 punts per accedir a la subvenció.

 Una vegada avaluats tots els projectes, s’ordenen de més a menys puntuació
d’acord amb les valoracions obtingudes amb més de 25 punts, i s’estableix una
prelació. 

 Les subvencions s’assignen segons l’ordre de la  prelació  obtinguda i  fins a
esgotar el crèdit assignat a la convocatòria. 

 En cas d’empat en la valoració de les sol·licituds es prioritzaran els municipis
de menys població.

 Una vegada assignats tots els imports, si resta crèdit per atribuir, aquest saldo
es pot assignar al projecte següent de la prelació que tingui més 25 punts, per
tal d’esgotar completament el crèdit de la convocatòria. Aquest darrer import
pot  resultar  inferior  al  que  correspondria  d’acord  amb  el  pressupost  del
projecte.

6. Criteris de valoració
Els criteris que han de servir per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions
màximes que s’atorguen són els següents:

Grau  de  qualitat  tècnica  del  projecte:  què  i  amb  qui
(concepte i claredat expositiva) 
- Explica què es vol fer (objectiu)?
- Explica per què es vol fer (justificació)?
- Explica qui participarà en el procés?
- Explica amb quins recursos humans i materials es compta?
- El llenguatge utilitzat és clar, concret i breu?

fins a...

5 punts
2 punts
3 punts
3 punts
2 punts

fins a 15
punts

Metodologia: com i quan
- Explica les fases del procés que s’han planificat?
- Explica quins mecanismes i eines participatives es faran servir?
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.) 
- Fa servir dos o més mecanismes i/o eines diferents?
- Hi ha un calendari o un cronograma del procés?

fins a ...
4 punts
3 punts

1 punts
2 punts

fins  a  10
punts
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Originalitat  o  innovació  en  el  procés  participatiu:  
(que contingui fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania)  
Explica i justifica els elements innovadors/originals del projecte:
- en la metodologia?
- en les activitats? 
- tecnològics?

fins a ...

1 punt
1 punt
1 punt

fins  a  3
punts

Alineament  amb  els  objectius  de  desenvolupament  sostenible
(ODS)
- ODS 5 - Es preveuen accions per afavorir la participació equitativa
entre homes i dones en el procés?
- ODS 10 - Es preveuen accions per afavorir la participació en el
procés de tota la ciutadania (edat, sexe, origen, situació econòmica,
etc.)? 
-  ODS 16 El procés o política pública forma part  d’una acció de
transparència i retiment de comptes del govern municipal?
-  ODS 17. El  procés participatiu preveu l’enfortiment de la  xarxa
entre diferents actors del municipi? 

fins a ...

0,5 punts

0,5 punts

0,5 punts

0,5 punts

fins  a  2
punts

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu 
- Explica les accions comunicatives previstes?
- Planteja el calendari de les accions comunicatives?

fins a ...
3 punts
2 punts

fins  a  5
punts

Disseny  del  seguiment,  retorn  i  avaluació  
- Explica com es farà el seguiment del procés?
- Planteja amb quins indicadors s’avaluarà? 
- Explica les accions de retorn del procés previstes?

fins a ...
3 punts
2 punts
5 punts

fins  a  10
punts

Puntuació en relació amb el nombre d’habitants del municipi:
Municipis de fins a 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 2.000 habitants 
Municipis de 2.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.001 habitants

5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

fins  a  5
punts

Màxima puntuació 50 punts

Cada sol·licitud pot obtenir una puntuació màxima de 50 punts
Les  sol·licituds  que  no  obtinguin  una  puntuació  mínima  de  25  punts  seran
desestimades
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament dins del termini que
estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al
web de la Diputació de Girona ( www.ddgi.cat ).
La  sol·licitud  ha  d’estar  signada  per  l’alcalde  o  alcaldessa,  mitjançant  signatura
electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  S’han de presentar per via telemàtica
a través de la plataforma EACAT.
A  la  sol·licitud  específica  per  a  aquesta  línia  de  subvencions  s’hi  ha  d’adjuntar
obligatòriament l’annex I, que és el document que ha de recollir tota la informació del
projecte per al qual es demana la subvenció, i s’han d’emplenar els camps que recull
el  model,  la  informació  dels  quals  és  necessària  per  fer  la  valoració  tècnica.  Es
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puntuaran amb 0 punts els apartats d’aquest annex que estiguin buits de contingut o
incomplets.
Per tant, cal presentar:
– La sol·licitud específica per a aquesta línia de subvencions.
– L’annex I, en format PDF i amb un límit de 10 Mb, que recull el projecte o procés
participatiu.  Aquest  document,  que  es  publicarà  al  web  de  la  Diputació,  ha
d’especificar:

 Nom del projecte (com es diu el procés?)
 Breu descripció
 Nombre d’habitants del municipi (d’1 a 5 punts)
 Objectiu (què es vol fer?) (fins a 5 punts)
 Justificació (per què es vol fer?) en un paràgraf (fins a 2 punts)
 A qui va dirigit el procés (qui participarà en el procés?) (fins a 3 punts)
 Recursos  (amb  quins  recursos  humans  i  materials  es  vol  portar  a

terme?) (fins a 3 punts)
 Metodologia (com es farà?, fases i mecanismes del procés) (fins a 8

punts) 
 Calendari o cronograma (quant de temps durarà el procés?) (fins a 2

punts)
 Originalitat  o  innovació  (quines  accions  innovadores  es  volen

implementar?; per què són innovadores?) (fins a 3 punts)
 Accions d’alineament  del  procés amb els  ODS (si  s’escau)  (fins a 2

punts)
 Comunicació (com s’explicarà el procés/projecte? - pla de comunicació)

(fins a 5 punts)
 Seguiment i avaluació (com s’avaluarà?, amb quins indicadors?) (fins a

5 punts)
 Retorn (com es farà el retorn a la ciutadania?) (fins a 5 punts)
 Pressupost (quant costarà?)
 Utilització d’un llenguatge clar, concret i breu (fins a 2 punts)

No es poden presentar projectes que s’hagin elaborat per a finalitats diferents de les
exposades a la base 3a, encara que continguin una part sobre participació ciutadana.
En cas que es vulguin presentar aquests projectes, s’ha de reelaborar i adaptar a les
previsions d’aquestes bases.
Els  defectes  en  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 esmenat els defectes, s’entendrà que l’interessat
ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb
els termes establerts en 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
que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment  en  què  es  coneguin  i  prèvia  audiència  a  la  part  interessada  i,  en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a
la concessió.
La documentació s’ha d’annexar 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 del
tipus ZIP o RAR.
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8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El  centre  gestor  de  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern i  Transparència  de l’Àrea
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de
Girona duu a terme la instrucció i l’ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les
subvencions establertes en aquestes bases.
Les activitats d’instrucció comprenen:

 La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  de  condició  de  beneficiari
establerts en aquestes bases.

 L’avaluació  de  les  sol·licituds,  efectuada  conforme  als  criteris  establerts  en
aquestes bases.

 La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  s’estimin
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 emet un informe per
concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El  centre gestor,  en vista de l’expedient  i  de l’informe de la  Comissió Avaluadora,
formula la proposta de resolució, degudament motivada, que 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, amb la indicació de la causa de l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  està  integrada  pels  membres
següents o per les persones que deleguin:

President:  El  president  de la  Comissió  Informativa d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local.
Vocals: 
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
Els  tècnics  del  centre  gestor  de  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència.

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona poden designar  una persona que els
representi a la Comissió Avaluadora, la qual hi serà amb veu, però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució és sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan que
resol definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.
Es notificarà la resolució a tots els  beneficiaris,  als peticionaris  les sol·licituds  dels
quals, tot i complir les condicions per ser beneficiaris, no hagin obtingut subvenció en
excedir la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria i també als peticionaris la
sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació emet la resolució corresponent en el termini màxim
de  sis  mesos,  a  comptar  des  de  l’acabament  del  període  de  presentació  de  les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
els  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per  silenci
administratiu.
Si  algun  beneficiari  renuncia  a  la  subvenció  abans  de  l’acabament  del  termini
d’execució de la convocatòria, la Junta de Govern pot acordar concedir la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds.
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la notificació de la resolució el  beneficiari  no manifesta el contrari,
s’entén  acceptada  la  subvenció,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques
fixades que hi siguin aplicables.
11. Justificació
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11.1. Documents i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  per  via  telemàtica  a  través  de  la
plataforma EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i
signat degudament, que està disponible all web de la Diputació (www.ddgi.cat ), així
com  la  memòria,  el  vídeo  i  l’acreditació  de  la  publicitat,  tal  com  es  concreta  a
continuació: 

a) Memòria d’execució del projecte: d’acord amb el model de l’annex II, que ha de
tenir com a màxim cinc pàgines i que obligatòriament ha d’incloure:

o Nom (com es diu el procés?)
o Breu descripció
o Objectiu (què s’ha fet?, s’ha acomplert l’objectiu?)
o Justificació (per què s’ha fet?) en un sol paràgraf
o A qui va dirigit el procés (qui ha participat en el procés?)
o Recursos (amb quins recursos humans i materials s’ha portat a

terme?)
o Metodologia (com s’ha fet?, fases i mecanismes del procés)
o Calendari o cronograma (quant de temps ha durat el procés?)
o Originalitat  o  innovació  (quines  accions  innovadores  s’han

implementat?, per què són innovadores?)
o Accions d’alineament del procés amb els ODS (si s’escau)
o Comunicació (com s’ha explicat? - pla de comunicació) 
o Seguiment i avaluació (com s’ha fet el seguiment i l’avaluació?)
o Retorn (com s’ha fet el retorn a la ciutadania?)
o Cost (quant ha costat? - relació de despeses)

b) Vídeo: Enllaç a un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases
del procés del projecte subvencionat. Aquest vídeo que es pot elaborar a partir
d’un recull d’imatges (fotografies en formats habituals d’imatge .AVI, .MPEG) o
de gravacions (en format .MOV), ha d’estar publicat a la plataforma Youtube, i
es publicarà a l’espai web de la Diputació.
El vídeo ha de mostrar com s’ha desenvolupat el procés participatiu. En el cas
que  en  aquest  enregistrament  apareguin  imatges  en  què  es  reconegui  el
rostre i la veu de les persones que hi participen, l’ajuntament ha d’haver recollit
les autoritzacions corresponents dels drets d’imatge, d’acord amb la normativa
en matèria de protecció de dades, dret a l’honor i a la intimitat i a la pròpia
imatge. Aquesta autorització ha de preveure la difusió de l’enregistrament pels
canals propis de l’ajuntament així com pels de la Diputació de Girona, com a
entitat que dona suport econòmic al projecte finançat.

c) Acreditació de la publicitat: Cal acreditar el compliment de l’obligació de difusió
i  publicitat  que  s’estableix  al  punt  22  d’aquestes  bases,  en  la  pàgina  web
municipal, en cartells, en plafons informatius o en fullets, ja sigui fent esment
del suport econòmic de la Diputació de Girona en el projecte subvencionat, o
bé inserint-hi el logotip de la Diputació de Girona.

A  l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació subvencionada que, d’acord amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.
Els resultats i  el  retorn del procés participatiu no cal que figurin en la memòria del
compte justificatiu,  només cal  justificar  la realització de les accions previstes en el
projecte.
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En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  siguin  incorrectes  o
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar-los o de completar-los
en el termini de quinze dies hàbils.
11.2. Termini
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 31 d’octubre del mateix
any de la convocatòria.
Aquest termini de justificació es pot ampliar mitjançant una resolució del president de
la Diputació,  d'acord amb el  que estableix  l'article  28.2 de l'Ordenança general  de
subvencions de la Diputació. L'ampliació del termini de justificació comporta també la
del període d'execució de les despeses subvencionables que s’estableix en el punt 3.2
d’aquestes bases.
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga és de fins a quinze dies
naturals abans de la finalització dels terminis de justificació anteriors.
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.
11.3. Requeriment de la justificació 
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.
12. Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau,  s’efectuïn,  la  Diputació  de  Girona  pot  reduir  la  subvenció  en  els  casos
següents:

 Quan no s’acreditin els elements que s’hagin tingut en compte en la concessió,
especialment el de l’import de la despesa subvencionable.

 En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a
justificar en la resolució 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.Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment
pressupostat  i  el  cost  finalment  justificat  de  l'activitat  subvencionada  no
excedeix el  10%, no s'aplicarà cap reducció de la quantia  de la  subvenció,
sempre que es garanteixi que s'han acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut. Si
el  cost  de l’actuació  resulta finalment  superior  al  previst  en la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

 Quan els ingressos obtinguts, en el sentit  exposat a la base 14a, superin la
despesa efectiva.

13. Pagament
La Diputació pot efectuar, mitjançant una transferència bancària, els pagaments totals
o parcials de l’import atorgat un cop s’hagin presentat els justificants de la despesa i
hagin obtingut l’aprovació del centre gestor de Participació Ciutadana, Bon Govern, i
Transparència
14. 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,  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
15. Subcontractació
Es permet que els ens locals beneficiaris subcontractin totes les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’ens local respectiu.
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16.Reformulació de sol·licituds
No es preveu el tràmit de reformulació de sol·licituds.
17. Modificació de les subvencions
Els  beneficiaris  no  poden  demanar  un  canvi  de  l’objecte  o  destí  de  la  subvenció
atorgada,  una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  però  s’admetran
modificacions no substancials dels elements tinguts en compte en la concessió.
18. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació
del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent,
en els supòsits següents:
a) Els que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que recullen aquestes bases.
c) Altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència, 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.
19. Prohibició de contractar 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 la Diputació de Girona.
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
20. 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 general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d’abril  de  2016),  amb  la  finalitat  de
gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per llei.  La legitimació del  tractament es fonamenta en el  compliment d’una missió
d’interès públic (art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 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 han 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
limitació del tractament i oposició), la persona interessada es pot adreçar en qualsevol
moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloses les
vies  d’exercici  dels  drets  de  les  persones interessades,  es  pot  consultar  a  la  seu
electrònica de la Diputació de Girona.
21. Verificació i control
Els  comptes justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació  de
Girona s’entenen 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
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

156



22. 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, mitjançant la publicació a la pàgina web municipal, al material gràfic que
editin, com ara cartells, plafons informatius, tríptics i fullets o bé al vídeo resum del
projecte subvencionat, encara que l’actuació ja s’hagi realitzat.
La difusió de la subvenció s’ha d’acreditar juntament amb el compte justificatiu, tal com
estableix la base 11.1.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, 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 n’és possible el compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent
haurà de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un
termini no superior a quinze dies, amb l’advertència expressa que aquest incompliment
podrà comportar la revocació de la subvenció.
b)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 podrà establir
mesures alternatives sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut.
En el  requeriment  que l’òrgan concedent  dirigeixi  al  beneficiari  s’haurà de fixar  un
termini  no  superior  a  quinze  dies  per  adoptar-les,  amb  l’advertència  que  aquest
incompliment podrà comportar la revocació de la subvenció.
23. Altres obligacions del beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions.
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 que estableix la legislació aplicable.
24. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’han d’abstenir de
dur a terme 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:

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

 No dur a terme accions que posin en risc l’interès públic.
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 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:

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

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

- 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.

- Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme
per al seguiment i avaluació del compliment de les obligacions establertes en
les  bases  de  la  convocatòria,  particularment  facilitant  la  informació  que  els
sol·licitin  per  a  aquestes  finalitats  relacionades  amb  la  percepció  de  fons
públics.

- 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 els supòsits establerts
en l’apartat 4t de l’article 3 de la Llei de transparència.

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

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- 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.
- El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  aprovat pel Decret

179/1995, de 13 de juny.
- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
- Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
- Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte.
26. 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.
27. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la seva publicació íntegra al  Butlletí
Oficial de la Província de Girona, 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
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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 en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
D’acord amb l’article  15 de la Llei  19/2014,  de 29 de desembre,  de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s’han de publicar al web
de la Diputació de Girona.
Disposició addicional tercera
D’acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions,  s’ha  de  fer  publicitat  de  la  informació  sobre  les  convocatòries  i  les
resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de
Subvencions.»

SEGON.  Sotmetre  a  informació  pública  la  modificació  de  les  bases  específiques
reguladores de subvencions descrites al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils,
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 dels ens locals, mitjançant un
anunci  que es publicarà en el  Butlletí  Oficial  de la  Província de Girona i  al  tauler
d’anuncis de la Diputació; també se’n publicarà 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  i/o  reclamacions,  les  bases  quedaran  aprovades
definitivament.

TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació a l’efecte d’executar aquest
acord i, en especial, d’ordenar la publicació íntegra de la modificació de les bases, una
vegada  aprovades  definitivament;  i  perquè,  si  cal,  d’acord  amb la  finalitat  que  es
persegueix,  rectifiqui  els  defectes  o les  omissions  que eventualment  s’hagin  pogut
advertir.”

El senyor President comenta que passaríem el punt 19è, que és l’aprovació de les
bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de participació ciutadana
per a l’any 2022. Té la paraula el senyor Presas.
El  vicepresident  primer,  senyor  Pau  Presas,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Moltes
gràcies, president. Bon dia. En aquest cas es tracta d’aprovar de nou aquestes bases
reguladores de les subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana,
que ja fa diversos anys que des de la Diputació s’obre aquesta línia. En aquest cas
també amb uns amb uns petits ajustaments. És a dir, des que vam començar fem una
molt bona valoració tant en projectes presentats com per la qualitat dels projectes que
es presenten i principalment fem tres canvis.  D’entrada, un cop ja s’hagi atorgat la
subvenció, permetrem l’admissió de modificacions no substancials dels projectes. És a
dir, si pateixen alguna alteració, sempre que no alteri la globalitat, doncs entendrem
que la podem acceptar. També, una de les altres coses que hem anat veient és que
algunes vegades els projectes presentats per algun motiu acaben patint algun tipus de
minoració econòmic. En tot cas, sempre que es justifiqui el 90 % o més mantindrem el
100 % de la subvenció i, per tant, això també va a favor de posar-ho fàcil als municipis.
I el tercer canvi, creiem que important, és que el període d’execució permetrà també
entrar factures del 2021. És a dir, un projecte, un procés participatiu que, per exemple,
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que podria començar el 2021 i que s’acabi executant el 2022, també les factures del
2021 podran entrar a la justificació d’aquesta subvenció. Res més.
El senyor President, diu: Senyor Presas, moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora
Guillaumes.
La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes,  pren  la  paraula  i  diu:  Bé,  en  relació  amb
aquesta aprovació inicial de bases reguladores de subvencions per a polítiques de
foment de participació, nosaltres el que volíem fer era una intervenció per justificar una
mica la nostra abstenció. Valorem molt, evidentment, les línies que s’han fet ja des de
fa un temps des de la Diputació i ho celebrem molt i, de fet, el que animaríem és que
aquestes bases poguessin tenir una dotació més important. Jo no nego que en van
parlar del senyor diputat que tenen èxit i que molts ajuntaments s’hi afegeixen, però
pensem que si realment ens creiem el tema de la participació ciutadana i que realment
ho  podem  impulsar  des  de  la  Diputació,  creiem  que  seria  molt  interessant  poder
augmentar la dotació d’aquestes partides. Actualment estan entre 200 i 5.000 €, que
no dic  que no siguin...  El  senyor  diputat  crec  que va posar  alguns exemples,  per
exemple, l’Ajuntament de Girona havia presentat un projecte de 12.000 €, que és una
mica el que solen presentar els ajuntaments. En tot cas, si realment ens creiem que és
important la participació ciutadana i que no només és informació, perquè a vegades hi
ha una mica la història de què és informació i què és participació, creiem que seria
molt interessant que des de la Diputació de cara a l’any que ve es pogués incrementar
una  mica  aquestes  partides  donat  el  pressupost  global  que  hi  ha  a  la  Diputació.
Gràcies.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Guillaumes. Senyor Presas.
El vicepresident senyor Presas, respon: Bé, en tot cas, em sorprèn l’abstenció del grup
de la CUP perquè amb les mateixes bases que en els anys passats hi havien votat a
favor. Per tant, no deixa de ser curiós. I, en tot cas, rebatre principalment el punt que
vostè parla del percentatge subvencionat. És a dir, estem parlant que la totalitat dels
projectes presentats que obtenen la puntuació mínima obtenen un finançament del 73
% i, a més a més, si anem a mirar al detall els municipis més petits, el percentatge de
finançament encara és més alt  i  fins i  tot  n’hi  ha algun,  sobretot  micropobles,  que
arriben al 90 %, que és el topall màxim que es pot finançar. Per tant, no creiem que
això sigui un argument per poder no donar suport a aquestes modificacions. En tot
cas, a més a més, també, i d’això en podrem parlar amb el pressupost del 2022, la
partida que aquest any va ser de 150.000 € augmenta fins als 200.000 €. Per tant, si hi
han més projectes que s’hi presentin també podran obtenir el finançament. I, per tant,
creiem  que  es  tracta  d’unes  bases  adequades  a  les  necessitats  dels  municipis,
adequades també als municipis que segurament sense aquesta subvenció no podríem
fer el procés participatiu perquè al final tots som conscients que els mitjans tècnics i
econòmics dels ajuntaments més grossos probablement sense una subvenció poden
tirar endavant el projecte. En canvi, els municipis més petits sense aquesta subvenció
molts probablement no podrien fer-ho i, per tant, valorem molt positivament que des de
la Diputació els  puguem ajudar.  I,  per  tant,  creiem que,  en tot  cas,  aquests petits
canvis milloren, ajuden a posar-ho més fàcil, permetem també més flexibilitat a l’hora
d’entrar factures d’un any d’un any a l’altre perquè al final hi han molts processos que
comencen un any i s’acaben al següent. També permetem, doncs, mantenir el topall
màxim d’aquesta subvenció en cas que hi hagi també algun petit justament a la baixa
de  la  despesa  realment  feta.  Per  tant,  entenem que  aquestes  bases  són  bones  i
milloren  ja  les  subvencions  que  de  fet,  si  no  m’equivoco,  en  tot  cas  després  ho
corregida,  crec que les últimes es van aprovar per unanimitat  d’aquest  ple.  Moltes
gràcies.
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El  senyor  President,  manifesta:  Moltes  gràcies.  Entenc  que  no  s’aprovaran  per
unanimitat, sinó que hi haurà una abstenció del vot de la CUP, aquest any diferenciat
dels altres.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 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. 

20. Aprovar el projecte modificat núm. 1 del titulat "Modificat via verda entre
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i  la Vall  de Bianya (Garrotxa)" -
Servei d'Enginyeria -Protecció Civil. 2021/X020304/7443

“1.-Antecedents:

En data abril de 2016 es redacta el “Projecte de Via Verda entre Sant Joan de les
Abadesses (Ripollès) i la Vall de Bianya (Garrotxa)”. 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 20 de
març de 2018, va adoptar l’acord que es transcriu literalment: 

“PLE109/000005/2018-DCITS;  Dictamen  CI  Territori  i  Sostenibilitat;  Servei  programes
europeus (029): Aprovació definitiva del projecte d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les
comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. (Exp. 2016/6767) Atès que el
Ple de la Diputació, en sessió duta a terme el dia 19 de desembre de 2017 va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte conjunt d’ampliació de la xarxa de vies verdes
a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, aprovat dintre de la
convocatòria dels eixos 4 i 6 del PO FEDER Catalunya, regulada per l’ordre GAH/45/2016, de 7
de març (operació GO03-000064 “Xarxa d’itineraris turístics pedalables i vies verdes”).
Tenint en compte que es va sotmetre a informació pública mitjançant publicació al BOP de
Girona núm. 16, de 23 de gener de 2018 i al l’e-tauler de la Corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions.
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER. Aprovar definitivament  els  tres projectes que es detallen a continuació,  els  quals
configuren el projecte conjunt d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines
entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava:
(...)  Projecte de via verda entre Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i  la  Vall  de Bianya
(Garrotxa).  Pressupost:  1.314.163,67 €.  Redactor:  Josep Farreró i  Solés per  encàrrec dels
ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Bianya.(...)”.

En data 16 d’octubre de 2019, s’adjudica les obres del “Projecte de Via Verda entre
Sant  Joan  de  les  Abadesses  (Ripollès)  i  la  Vall  de  Bianya  (Garrotxa)”  a  la  UTE
Contratas  Vilor,  SL -Actividades  de  Infraestructuras  Públicas  y  Conservación,  SL.
L’import d’adjudicació abans d’IVA 1.020.810,00.- € i  el  termini  d’execució de l’obra
principal 8 mesos naturals.

Atès que s’ha de solventar i donar una sortida tècnica a les necessitats de realitzar les
adaptacions necessàries detectades amb posterioritat a l’adjudicació de les obres, com
a conseqüència del temporal Glòria, aquestes seran resoltes a criteri de la Direcció
d’Obra. 

161



Es va encarregar la redacció del projecte modificat núm. 1 al mateix redactor que el
projecte  primitiu,  Josep  Farreró  i  Solés  que  recull  les  variacions  tècniques  al
projecte de “Via Verda entre Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i la Vall de
Bianya (Garrotxa)”. 

2.- Descripció bàsica de les obres

L’objecte  del  present  projecte  modificat  M1  ha  consistit  en  recollir  i  justificar
detalladament totes les modificacions que es creuen necessàries per a l’execució de
les obres a conseqüència del temporal Glòria.

El  modificat  té  per  objecte  la  justificació,  definició,  valoració  i  establiments  de  les
condicions  de  desenvolupament  de  totes  les  noves  unitats  d’obra  i  de  les
modificacions que han sorgit en el transcurs de l’obra i que difereixen a les del projecte
original, sempre d’acord amb el disposat a la legislació vigent, fonamentada en l’article
72 del la Directiva 2014/24/UE del parlament europeu i del consell de 26 de febrer de
2014 sobre contractació pública, publicada el 28 de març del 2014 pel Diari oficial de la
UE, transposada a l’ordenament jurídic espanyol per la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
en concret, en el que disposa l’article 205 d’aquesta, així com l’article 23 de la Llei
3/2007, de 4 de juliol, de l’obra Pública.

Àmbit del projecte que s’ha modificat és:  El traçat de la via verda es divideix en 3
trams, els trams 1 i 2 transcorren pel municipi de Sant Joan de les Abadesses, i el tram
3 pel municipi de la Vall de Bianya.

Justificació de les modificacions més significatives són les següents:

El temporal Gloria va afectar Catalunya els dies 20 i 23 de gener de 2020 provocant
importants  pluges  acumulades  de  fins  a  200  i  500  litres  per  metre  quadrat  a  les
comarques Gironines i vents de més de 100 km/h. Va causar múltiples destrosses i
incidències a bona part del territori.

Els  municipis  de  Sant  Joan  de  les  Abadesses  i  La  Vall  de  Bianya  varen  ser
especialment castigats amb el temporal Gloria. Les fortes pluges i l’acumulació d’aigua
sobre determinats trams del projecte de la via verda va provocar destrosses tant en
trams en inici d’execució com en trams encara pendents d’executar.

La borrasca va ser classificada com a excepcional, no tan sols per la multiplicitat de
fenòmens que es van succeir de manera simultània (vent, pluja, neu i onatge), sinó per
la seva extensió, que afectà tot el territori de Catalunya. La distribució de la precipitació
va ser generalitzada en tota la regió. Els màxims es van localitzar principalment en els
sectors del Prelitoral i del Pirineu oriental

Ampliació d’esculleres de protecció de talussos -Arran dels desperfectes ocasionats
pel  temporal  Glòria  s’ha  vist  la  necessitat  d’ampliar  la  construcció  d’esculleres  de
protecció dels talussos en determinats punts del traçat per on discorre la via verda. En
concret, en el tram 3.1, entre el PK 10+682 al 10+715, del PK 10+753 al 10+756, del
PK 10+820 al 10+822,2 i del PK 10+850 al 10+855. En aquest trams per on discorre el
traçat hi ha la necessitat de corregir i estabilitzar l’esllavissament dels talussos.
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En  el  tram  3.4  entre  el  PK  16+653  al  16+683  hi  ha  la  necessitat  de  corregir  i
estabilitzar l’esllavissament dels talussos per on discorre la via verda.

En el tram 3.6 la traça de la via verda discorre de forma paral·lela a la riera del Farró.
En el projecte original es prèvia una escullera de protecció de la via verda respecte al
marge de la riera del Farró.
Arran del temporal Glòria la riera de Farró va fer una crescuda excepcional i es va
erosionar de forma important  el  marge de la  riera.  Com a conseqüència d’aquests
desperfectes i per tal de consolidar la via verda que discorre al costat de la riera es fa
necessari ampliar la longitud de l’escullera de protecció del PK 20+483 al 20+516.

En el tram 3.8, a l’alçada del PK 24+122, hi ha una obra de fàbrica existent per on
discorre la via verda. La obra de fàbrica és un pont antic que amb el temporal Glòria va
quedar descalçat. Es fa necessari l’establiment d’una escullera de consolidació.

Donat que la justificació jurídica per a la modificació del projecte es troba recollida a la
legislació vigent en matèria de contractació pública (Art. 205 Ley 9/2017 Contratos del
Sector Público) i  aquesta permet modificar  un projecte per les causes que s’hagin
previst en el Plec de Clàusules i les que preveu la llei:

Atès que la totalitat de les modificacions que s’incorporen en aquest projecte modificat
s’ajusten  als  supòsits  anteriors  i  no  varien  substancialment  la  funció  i  les
característiques essencials de la prestació inicialment contractada.

Per tal de donar compliment a l’ajust de l’àmbit de l’obra del LOT VIES VERDES titulat
“Projecte modificat  de Vies Verdes a les Comarques Gironines entre el  Pirineu de
Girona i la Costa Brava” i a la resta de circumstàncies exposades anteriorment en els
antecedents, s’ha procedit a la redacció del projecte modificat núm. 1.

Les circumstàncies anteriors estaven previstes en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars  de  la  licitació  de  les  obres  i,  per  tant,  s’inclouen  en  l’article  204  de
modificacions previstes.

Les variacions que s’han recollit en el projecte modificat titulat “Projecte modificat M1
Via verda entre Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i La Vall de Bianya (Garrotxa)”,
han provocat un increment del pressupost de l’obra de 86.126,98 euros (80.950,60
euros  un  cop  aplicat  el  coeficient  d’adjudicació)  que  representa  un  6,55  %  del
pressupost primitiu. 

L’Oficina  de  Supervisió  de  projectes  de  la  Diputació  de  Girona,  a  procedit  a  la
supervisió de l’esmentat projecte on ha emès el seu informe favorable, que consta en
el seu exp. núm. 2223045. 

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,  d’acord  amb  els  antecedents,  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 el projecte modificat núm. 1 del projecte modificat del LOT 1 VIES
VERDES  titulat  “projecte  modificat  via  verda  entre   Sant  Joan  de  les  Abadesses
(Ripollès) i la Vall de Bianya (Garrotxa)”, que recull les variacions tècniques al projecte
d’Ampliació de la xarxa de les Vies Verdes a les comarques Gironines, entre el Pirineu
de Girona i la Costa Brava, que ha estat degudament signat per totes les parts. 

SEGON. Notificar aquest acord a: Compra Pública, a Programes Europeus, a la UTE
de Contratas Vilor, SL (Contractista), al director de les obres (Martí Sels), a l’adjunt al
director d’obra Enigest, SL (Jordi Quera), al redactor del projecte modificat MEDIS, SL
(Josep Farreró), i al Tècnic d’Enginyeria, adjunt, a la direcció de l’obra per part del
Servei d’Enginyeria (Aleix Pineda), i a Intervenció.”

El  senyor  President  comenta  que  passaríem  al  punt  20è,  que  és  l’aprovació  del
projecte modificat núm. 1 del titulat «Modificat de la via verda entre Sant Joan de les
Abadesses (al  Ripollès)  i  la  Vall  de Bianya (la  Garrotxa)»,  el  Servei  d’Enginyeria i
Protecció Civil. Té la paraula el senyor Bagot.
El diputat delegat de Suport a Entitats Locals, senyor Josep Maria Bagot, manifesta:
Hola de nou. El projecte modificat ve derivat bàsicament de les destrosses provocades
pel temporal Glòria. Del que bàsicament es tracta és de l’ampliació d’esculleres de
protecció  dels  talussos  afectats  en  alguns  punts  del  traçat.  És  una  variació  del
pressupost original de 6,55 i, per tant, plenament ja assumible tant pel redactat de les
bases com econòmicament.
El senyor President, diu: D’acord, però s’ha d’aprovar aquest modificat i per tant hem
de  fer  la  tramitació.  Alguna  qüestió?  No?  Entenem,  doncs,  que  s’aprova?  Doncs
quedaria aprovat, gràcies, senyor Bagot.

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

21. Acceptació  de  la  delegació  acordada  per  diversos  ens  de  determinats
ingressos  de  dret  públic  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona  -  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. 

164



Per això,  en virtut  de  les  facultats  que l’article  14,  lletra  o dels  Estatuts  de Xaloc
atribueixen  a  la  presidència,  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la
corporació la proposta d’acord següent: 

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
recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 2020) que
s’especifiquen:

AJUNTAMENT DE QUERALBS
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

c) Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general

Data del Ple: 13/05/2021
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. El Ple de la Diputació en sessió de 21 de setembre de 2021 va aprovar,
entre d’altres, l’acceptació de la delegació de gestió, liquidació inspecció i recaptació
de tributs i  altres ingressos de dret  públic municipals de diversos Ajuntaments. En
aquest  sentit,  s’ha observat  determinades errades a l’hora de traslladar  el  text  de
l’acord pres per l’Ajuntament a la proposta d’acord elevada al plenari de la Diputació.
De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, a continuació s’indiquen les esmenes a realitzar a l’acord
esmentat:

AJUNTAMENT DE VILADEMULS
On diu “Gestió i Recaptació en període voluntari i executiu de l’Impost de l’Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)”
Ha de dir “Recaptació en període executiu de l’Impost de l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)”

AJUNTAMENT DE PORQUERES
On diu “Gestió i Recaptació en període voluntari i executiu de l’Impost de l’Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)”
Ha de dir “Recaptació en període executiu de l’Impost de l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)”

AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
A l’acord del Ple d’aquest Ajuntament NO hi figura ni la Taxa de clavegueram, ni la
Taxa de cementiri, que per error es van aprovar al Ple de Diputació. Conseqüentment
aquestes queden sense efecte.
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TERCER. Donar compte al Ple de la relació d’ens que es subscriuen al Pla de Serveis
de  XALOC  per  a  la  realització  de  les  facultats  delegades  en  matèria  de  gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de
2020) en substitució dels convenis signats vigents fins l’1 d’octubre de 2020.

La Disposició  Addicional  vuitena de la  Llei  40/2015,  d’1d’octubre,  d’adaptació dels
convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública estableix que tots els
convenis hauran d'adaptar-se a la regulació que  d’aquests que es preu a l’article 49,
en el termini de tres anys a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

No obstant això, pel que fa al termini de vigència del conveni, aquesta adaptació ha
estat automàtica per aplicació directa de les regles previstes en l'article 49.h).1r. En
concret,  per  als  convenis  que  no  tinguessin  determinat  un  termini  de  vigència  o,
existint, tinguessin establerta una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en aquests casos el termini de vigència del conveni
s’estableix en quatre anys a comptar des de l'entrada en vigor de la present Llei. 

D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020, quedaven sense efecte  -per
no haver  estat  adaptats-  els  convenis  subscrits  per  XALOC i  els  Ajuntaments/Ens
relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic,  sense que
això afecti els acords de delegació adoptats per aquests en el seu moment, atès que
la  seva  part  dispositiva  recull  expressament  l’abast  i  contingut  de  la  delegació
conferida, tot indicant que aquesta es realitza mitjançant el seu Organisme autònom
XALOC, i  de conformitat amb l’establert  al  Pla de serveis aprovat per l’organisme.
Delegacions que van ser  acceptats  pel Ple de la Diputació de Girona i publicades
segons l’establert a l’article  7 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per
RDLeg 2/2004, de 5 de març.

Tanmateix,  amb  motiu  de  la  pèrdua  de  vigència  dels  convenis  subscrits  i  que
regulaven  el  règim  jurídic  de  la  delegació  entre  ambdues  administracions,
l’Ajuntament, que tot seguit s’indica, ha adoptat acord de Ple pel qual es subscriuen al
Pla de serveis aprovat en el Consell Rector en data 7 de juliol de 2020 per la prestació
del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic
delegats a la  Diputació de Girona (BOP de Girona núm.  135 de 15 de juliol),  en
substitució dels convenis esmentats. 

A continuació relacionem l’Ajuntament que ha pres l’acord d’adherir-se al nou Pla de
serveis, que se suma als indicats al Ple de Diputació de mesos anteriors:

Ajuntament d’Ullastret

QUART. 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 a l’acceptació de la delegació acordada
per diversos ens determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona
- Xaloc. Té la paraula el diputat senyor Jordi Camps.
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, president.
Aquí  tindríem  tres  parts  d’aquest  punt  que  seria:  primer  de  tot,  l’Ajuntament  de
Queralbs, que ens passaria la seva gestió, inspecció i recaptació en període voluntari i
executiu de la taxa d’aprofitament especial de domini públic local a favor d’empreses
166



explotadores de servei de subministraments d’interès general. Al segon punt tindríem
la subsanació del que vam aprovar en el ple del 21 de setembre en què acceptaven la
delegació de gestió, liquidació i inspecció de recaptació de tributs i altres drets públics
d’ajuntaments  i  unes  errades  de  transcripció  del  que  havien  acordat  des  de
l’Ajuntament el que vam aprovar la Diputació. En aquest cas tindríem l’Ajuntament de
Vilademuls, Porqueres i Sant Miquel de Campmajor. I el tercer punt és aprovar el Pla
de serveis, subscriure el Pla de serveis o acceptar que han subscrit el Pla de serveis
per part de l’Ajuntament d’Ullastret. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Entenem, doncs, que
queda aprovat aquest punt.

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

22. Aprovació de l'adhesió de la Diputació de Girona al Patronat Catalunya Món
- Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT), dels seus
estatuts  i  de  l'aportació  econòmica  de  l'exercici  2021  -  Gabinet  de
Presidència. 2021/A080100/5034

“El Patronat Catalunya Món – Consell  de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM -
DIPLOCAT), en endavant PCM - DIPLOCAT, amb número de NIF Q5856401D, és una
entitat  de  caràcter  consorcial  dotada  de  personalitat  jurídica  pròpia,  sotmesa  a
l’ordenament jurídic públic, i que té una durada indefinida.  

El  PCM - DIPLOCAT té per objectiu  connectar  Catalunya amb el  món i  promoure
activitats que projectin la imatge del país a l'exterior, tot creant vincles i relacions de
confiança  amb  la  ciutadania  i  les  institucions  d'altres  països.  S'adreça  a  públics
internacionals amb l'objectiu d'establir-hi un diàleg i influir positivament sobre la imatge
que es té de Catalunya. 

L’article 2 dels seus estatuts (DOGC núm. 6259, de 22/11/2012) fixa les línies generals
així com els seus objectius estratègics, que es transcriuen a continuació:

 
Article 2

- El Govern de la Generalitat té com a objectiu impulsar iniciatives que permetin
el  coneixement  directe  de  Catalunya  en  l’àmbit  internacional.  El  PCM  -
DIPLOCAT  ha  de  contribuir  a  aquest  objectiu  posicionant  la  imatge,  la
reputació i la projecció internacionals de Catalunya mitjançant l’exportació del
millor coneixement de la realitat del país i els seus actius i valors únics, per tal
de  fomentar  la  seva  internacionalització.  El  compliment  d’aquest  objectiu
repercuteix directament en  una major atracció d’inversions, coneixement,
institucions  i  persones,  i  contribueix  a  generar  opinió  pública  positiva  a
l’estranger i estableix relacions de confiança al món.

- Aquest objectiu es concreta en els sis objectius estratègics següents:
1. Donar  suport  a  l’estratègia  de  diplomàcia  pública  del  Govern  de

Catalunya.
2. Consensuar la Marca Catalunya i impulsar-ne el posicionament a

l’exterior.
3. Fomentar el coneixement de Catalunya i els seus actius i valors únics a

l’exterior.
4. Promoure la vinculació de Catalunya amb organitzacions internacionals.
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5. Impulsar la participació de la societat civil catalana en les activitats de
diplomàcia pública.

6. Fomentar  la  formació  en diplomàcia  pública  per  tal  de  sensibilitzar  i
millorar la capacitat d’internacionalització de la societat catalana.

En concret la Diputació de Girona, a través del Patronat de Turisme desenvolupa les
seves competències en matèria de turisme, per promocionar la  Marca Costa Brava
Pirineu i la Marca Girona, associades a la principal (Marca Catalunya).

Així mateix, la Diputació de Girona, té el centre gestor Promoció i Desenvolupament
econòmic, que desenvolupa polítiques públiques de millora de polígons industrials, i
diferents sectors econòmics de la província de Girona (clústers alimentaris i altres). Cal
tenir present, a nivell d’inversions, que actualment s’està construint al centre logístic de
Villamalla-El Far d’Empordà, la nova plataforma logística d’Amazon.

Tenint en compte que la Diputació de Girona té entre les seves línies estratègiques en
matèria de relacions  de col·laboració,  cooperació i  assistència  mútua,  l’impuls  a la
projecció  exterior  dels  municipis  de  les  terres  de  Girona  a  nivell  institucional,
empresarial i de societat civil, així com el foment de l’intercanvi d’experiències per tal
de reforçar les capacitats locals i dinamitzar el teixit econòmic a través d’iniciatives de
col·laboració públic-privada. 

Atès que el PCM – DIPLOCAT té entre les seves finalitats principals promoure els
interessos dels ens locals de Catalunya en l’àmbit exterior i que la Diputació vetllarà, si
n’és  membre  institucional  d’aquest  Consorci,  pels  de  la  demarcació  territorial  de
Girona.

Atès que la Carta Europea d’Autonomia Local, de 15 d’octubre de 1985, invoca el dret
d’associació de les Entitats Locals, en el sentit que:

Article 10
 Les Entitats locals tenen el dret en l’exercici de les seves competències de

cooperar i, en l’àmbit de la Llei, associar-se amb altres Entitats locals per a
la realització de tasques d’interès comú.

 El  dret  de  les  Entitats  locals  d’integrar-se  en  una  associació  per  a  la
protecció i promoció dels seus interessos comuns i el d’integrar-se en una
associació internacional d’Entitats locals han de ser reconeguts  per cada
Estat.

Atès que aquest  dret  d’associació  s’ha de limitar  a  l’exercici  de  les  competències
provincials de la Diputació de Girona, recollides com a pròpies a l’article 36 de la Llei
7/1985,  de 2 d’abril,  reguladora  de les bases de règim local.  En concret  i  pel  que
interessa: la Diputació té competències en matèria de foment del desenvolupament
econòmic de la província de Girona, que guarda relació amb les finalitats i objectius
estratègics del PCM - DIPLOCAT, recollits a l’article 2 dels seus Estatuts.

Atès que pel que fa a la coordinació de les accions exteriors ens hem de remetre a la
Llei  Orgànica  6/2006,  de  19  de  juliol,  de  reforma  de  l’Estatut  d’Autonomia  de
Catalunya:

Article 199. Coordinació de les accions exteriors.
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La Generalitat ha d’impulsar i coordinar, en l’àmbit de les seves competències,
les accions exteriors dels ens locals i dels organismes i d’altres ens públics de
Catalunya, sense perjudici de l’autonomia que tinguin.

Atès que quant al marc legal de promoció de la Marca, ens hem de referir a la Llei
13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Article 71. Règim de les competències provincials.
 Corresponen  a  les  diputacions  provincials,  sense  perjudici  de  les

competències establertes per la legislació de règim local, les següents
atribucions:
o La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial.
o La promoció dels recursos turístics del  seu àmbit  territorial,  en

coordinació amb tots els ens locals concernits.
o L’assessorament  i  el  suport tècnic als ens locals del  seu àmbit

territorial  en qualsevol aspecte que millori  la seva competitivitat
turística.

o L’articulació,  la  coordinació  i  el  foment  de  les  estratègies  de
promoció derivades de l’àmbit privat del sector turístic.

o La participació en la formulació dels instruments de planificació
turística del conjunt del país.

 Les  diputacions  provincials  han  d’exercir  les  seves  competències
turístiques en coordinació amb el departament competent en matèria
de turisme amb la resta d’administracions turístiques del seu àmbit
territorial (Agència Catalana de Turisme).

 Als  efectes  de  l’adequada  coordinació  entre  les  diputacions
provincials  i  l’Administració  de  la  Generalitat,  han  d’establir-se  les
fórmules de participació recíproca que es considerin necessàries en
les entitats i organismes especialitzats que en depenguin.

Atès que la pròpia naturalesa del PCM – DIPLOCAT, en ser un consorci públic-privat, li
és d’aplicació l’article 113 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i  procediment de les
Administracions Públiques Catalanes, per remissió de l’article 5 dels estatuts.

Article 5
El PCM - DIPLOCAT es regeix per les disposicions d’aquests Estatuts i la normativa
aplicable als consorcis de Catalunya.

Atès que l’article 47 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 114.3 d) 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, s’estableix que la creació
d’organitzacions de caràcter associatiu, la seva adhesió i l’aprovació, i la modificació
dels seus estatuts és competència del Ple, amb el requisit de la seva aprovació amb el
vot favorable de la majoria absoluta legal de membres de la corporació. 
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D’acord amb l’article 23.b dels estatuts que estableix que “Els recursos econòmics del
PCM  -  DIPLOCAT  estan  constituïts  per  aportacions  d’altres  membres  del  PCM-
DIPLOCAT en la forma que aprovi el Ple”.

D’acord amb l’article 11.c dels estatuts que estableix que correspon al Ple del PCM -
DIPLOCAT “aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes, a proposta del
Comitè Executiu”.

Atès que en data 29 de març de 2021 el PCM - DIPLOCAT sol·licita a la Diputació de
Girona l’aportació econòmica de l’anualitat 2021 i fan constar que:

“El 28 de juliol de 2020, el Ple del Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia
Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT) va aprovar les aportacions econòmiques
dels  ens  locals  al  pressupost  del  PCM  -  DIPLOCAT  de  l’exercici  2021,  per  al
funcionament ordinari i per al desplegament del pla anual d’activitats de Diplocat, es
va fixar l’aportació de la Diputació de Girona en 20.000 €. 

El  21 de  desembre  de  2020,  el  Ple  del  Patronat  Catalunya  Món –  Consell  de
Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT) va aprovar la proposta del
pressupost  de  l’any  2021,  a  l’espera  d’aprovació  definitiva  del  Parlament  de
Catalunya, on es recull l’aportació de la Diputació de Girona per a l’exercici 2021 de
20.000 €”. 

Als efectes oportuns el PCM-DIPLOCAT adjunta un certificat de data 19/03/2021,  de
l’acord  del  Ple  d’aprovació  del  pressupost  de  l’exercici  2021  que  acredita  les
aportacions econòmiques dels  ens locals  i  entitats municipalistes al  pressupost  del
PCM - DIPLOCAT.

Atès que el pressupost de la Diputació de Girona hi consta l’aplicació pressupostària
nominativa  100/4390/45390  al  Patronat  Catalunya  Món  PCM  -  DIPLOCAT  de
20.000,00 €.

D’acord amb la base 37a d’execució del pressupost d’aquesta Diputació atès que s'ha
verificat la pertinència i l'import de l’aportació econòmica que s'ha d'efectuar.

D’acord  amb  els  antecedents  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 l’adhesió de la Diputació de Girona a l’entitat anomenada Patronat
Catalunya Món – Consell  de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT),
amb número de NIF Q5856401D (Exp. 2021/5034). 

SEGON. Aprovar els Estatuts del Patronat Catalunya Món – Consell  de Diplomàcia
Pública  de  Catalunya  (PCM  -  DIPLOCAT),  la  transcripció  literal  dels  quals  és  la
següent:

“Capítol 1. Disposicions generals

Article 1
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El Patronat Catalunya Món - Consell  de Diplomàcia Pública de Catalunya, d’ara en
endavant  PCM  -  DIPLOCAT,  és  una  entitat  que  té  caràcter  consorcial  dotada  de
personalitat jurídica pròpia, sotmesa a l’ordenament jurídic públic, i que té una durada
indefinida.

Article 2

- El Govern de la Generalitat té com a objectiu impulsar iniciatives que permetin
el  coneixement  directe  de  Catalunya  en  l’àmbit  internacional.  El  PCM  -
DIPLOCAT  ha  de  contribuir  a  aquest  objectiu  posicionant  la  imatge,  la
reputació i la projecció internacionals de Catalunya mitjançant l’exportació del
millor coneixement de la realitat del país i els seus actius i valors únics, per tal
de  fomentar  la  seva  internacionalització.  El  compliment  d’aquest  objectiu
repercuteix  directament  en  una  major  atracció  d’inversions,  coneixement,
institucions  i  persones,  i  contribueix  a  generar  opinió  pública  positiva  a
l’estranger i estableix relacions de confiança al món.

- Aquest objectiu es concreta en els sis objectius estratègics següents: 

a. Donar  suport  a  l’estratègia  de  diplomàcia  pública  del  Govern  de
Catalunya.

b. Consensuar  la  Marca  Catalunya  i  impulsar-ne  el  posicionament  a
l’exterior.

c. Fomentar el coneixement de Catalunya i els seus actius i valors únics a
l’exterior.

d. Promoure la vinculació de Catalunya amb organitzacions internacionals.
e. Impulsar la participació de la societat civil catalana en les activitats de

diplomàcia pública.
f. Fomentar  la  formació  en diplomàcia  pública  per  tal  de  sensibilitzar  i

millorar la capacitat d’internacionalització de la societat catalana.

- El  PCM  -  DIPLOCAT  s’adreça  tant  a  la  societat  civil  catalana  com  a  la
internacional.

Article 3

El PCM - DIPLOCAT té la seva seu a la ciutat de Barcelona, sens perjudici que per al
compliment  de  les  seves  finalitats  pugui  mantenir  altres  oficines  en  el  territori  de
Catalunya.

Article 4

- Són funcions del PCM - DIPLOCAT les següents:

a)  Assessorar les administracions catalanes,  així  com qualsevol  altra entitat
pública o privada de Catalunya.
b)  Recaptar,  tractar  i  difondre  de  forma  adequada  la  informació  sobre  els
àmbits del seu interès de la qual disposi per tots els mitjans al seu abast.
c)  Organitzar,  promoure  i  coordinar  cursos,  conferències,  seminaris  i
programes de visites internacionals.
d) Organitzar, promoure i coordinar campanyes de sensibilització.

171



e) Organitzar, promoure i coordinar activitats de documentació, estudi, diagnosi
i recerca.
f) Realitzar publicacions especialitzades.
g) Atorgar beques i  ajuts  a persones físiques catalanes i  internacionals  per
encoratjar la recerca, així com instituir premis amb la mateixa finalitat.
h) Organitzar o participar en qualsevol altra activitat local o internacional que,
dins del seu àmbit de treball, interessi als seus membres o, directament, a la
societat catalana.

- En totes les funcions anteriors el PCM - DIPLOCAT ha de vetllar per:

a)  Associar  a les seves actuacions d’altres entitats públiques o privades de
Catalunya o internacionals per garantir una òptima interacció entre la societat
catalana i el món.
b)  Prestar  una atenció  especial  a  tot  el  territori  de  Catalunya  mitjançant  la
col·laboració amb les diferents institucions i agents econòmics i socials de totes
les comarques catalanes.

Article 5

El PCM - DIPLOCAT es regeix per les disposicions d’aquests Estatuts i la normativa
aplicable als consorcis de Catalunya.

Capítol 2. Membres del PCM – DIPLOCAT

Article 6

El PCM - DIPLOCAT està integrat per aquelles institucions, organitzacions i entitats
públiques o privades detallades en l’annex d’aquests Estatuts.

Article 7

 Es poden incorporar al PCM - DIPLOCAT altres entitats amb decidida vocació i
trajectòria  en  els  àmbits  d’actuació  d’aquest,  comptant  en  cada  cas  amb
l’aprovació del màxim òrgan de govern de l’entitat  i  amb la ratificació per la
majoria absoluta dels membres del Ple del PCM - DIPLOCAT.

 Les entitats que s’incorporin al PCM - DIPLOCAT han de ser incorporades a
l’annex  sense  que  sigui  necessari  modificar  aquests  Estatuts.  L’annex
actualitzat s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per al
coneixement general.

Article 8

Per acord del Ple es poden excloure del PCM - DIPLOCAT les entitats membres a les
quals  siguin  imputables  actes  o  manifestacions  que  contradiguin  obertament  els
objectius del PCM - DIPLOCAT.

Capítol 3. Òrgans del PCM - DIPLOCAT

Article 9
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Els òrgans de govern del PCM - DIPLOCAT són els següents:

a) El Ple.
b) El Comitè Executiu.
c) El secretari o secretària general.

Secció 1. El Ple

Article 10

El Ple és l’òrgan de govern superior del PCM - DIPLOCAT i està integrat per:
a) El president o la presidenta, que és el president o presidenta de la Generalitat, que
pot delegar la presidència d’un Ple en el membre del Govern que té la titularitat de les
competències en l’àmbit exterior de la Generalitat de Catalunya, o en un altre conseller
o consellera de la Generalitat de Catalunya.
b)  El  president  o  presidenta  del  Comitè  Executiu,  que  és  la  persona  titular  de  la
Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.
c)  Els  màxims  representants  de  les  entitats  locals,  escoles  de  negocis,  patronals,
cambres i  associacions  empresarials  relacionades a l’annex d’aquests Estatuts,  els
quals poden delegar la seva assistència al Ple en un càrrec executiu de la institució
que representen.
d) El secretari o secretària de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis i un o una
representant d’aquesta Federació.
e)  Dos  rectors  o  rectores  d’universitat,  escollits  pel  Consell  Interuniversitari  de
Catalunya.
f) El director o la directora general competent en l’àmbit de les relacions exteriors de la
Generalitat de Catalunya.
g) Un o una representant del departament de la Generalitat competent en l’àmbit de la
internacionalització de l’empresa catalana.
h) El o la titular del Consell Interuniversitari de Catalunya.
i) El secretari o la secretària general del PCM - DIPLOCAT.

Article 11

Correspon al Ple del PCM - DIPLOCAT:
a)  Aprovar  la  proposta  d’Estatuts  i  proposar  totes  aquelles  modificacions  que
s’escaiguin.
b)  Aprovar  el  pla  anual  d’actuació,  a  proposta  del  Comitè  Executiu,  amb la  seva
dotació financera corresponent.
c)  Aprovar  el  pressupost  anual  i  la  liquidació  de comptes,  a  proposta  del  Comitè
Executiu.
d)  Ratificar  l’admissió  de nous membres i  l’exclusió  d’aquells  que contradiguin  els
objectius del PCM - DIPLOCAT.
e) A proposta del Comitè Executiu, proposar la transformació i, si escau, la dissolució i
liquidació del PCM - DIPLOCAT.
f)  Elegir,  a proposta del  president  o presidenta del  Ple,  el  secretari  o la secretària
general.
g) Ser informat pel Comitè Executiu de la contractació d'operacions de crèdit i altres
obligacions de caràcter econòmic i financer.
h)  Ser  informat  pel  Comitè  Executiu  de  l'exercici  de  les  accions  judicials  i
administratives  de  qualsevol  tipus,  la  interposició  de  recursos i,  en  general,  de  la
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defensa dels  interessos i  dels  drets  del  PCM -  DIPLOCAT en qualsevol  mena de
procediments.
i) Vigilar el compliment dels objectius i les funcions del PCM - DIPLOCAT.
j)  Altres atribucions no assignades expressament a d'altres òrgans en els  presents
Estatuts.

Article 12

-1 El Ple es reuneix preceptivament en sessió ordinària una vegada l'any. En la sessió
s'ha d'aprovar  la  liquidació  de comptes,  la  memòria  de l'any  anterior,  el  programa
d'activitats i el pressupost del proper any.
-2  El  Ple  es  pot  reunir  en  sessió  extraordinària  a  instàncies  del  president  o  la
presidenta, o de la majoria dels seus membres.
-3 El president o la presidenta convoca les reunions del Ple, mitjançant el secretari o
secretària  general,  amb  una  antelació  mínima  de  quinze  dies  i  adjunta  a  la
convocatòria l'ordre del dia i els informes sobre els quals s'hagi de deliberar.
-4 En cas d'urgència, el Ple es pot convocar amb una antelació mínima de quaranta-
vuit hores.
-5 El Ple queda vàlidament constituït i pot adoptar acords quan concorrin la meitat més
un dels seus membres.
-6 En cada reunió del Ple cal designar dos interventors o interventores.
-7 D'acord amb l'article 19.b), el secretari o secretària general ha d'aixecar acta de la
reunió del Ple i, en un termini màxim de quinze dies, remetre-la per a la seva validació
als dos interventors o interventores i al president o presidenta del Ple.

Article 13

-1 Els acords del Ple són adoptats per majoria simple dels assistents, amb l'excepció
prevista a l'apartat següent.
-2 Cal la majoria absoluta dels membres del Ple per aprovar el supòsit previst a l'article
11.a).
-3 La Generalitat de Catalunya disposa d'un nombre de vots igual al de la resta de
membres del Ple, els quals disposen d'un vot cadascun d'ells. En cas d'empat, el vot
del president o la presidenta és diriment.

Article 14

Correspon al president o la presidenta del Ple:
a) Exercir la més alta representació del PCM - DIPLOCAT en tots els àmbits.
b) Convocar les reunions del Ple, mitjançant el secretari o la secretària general, i fixar
l'ordre del dia, consensuada entre el president o la presidenta del Comitè Executiu i el
secretari o la secretària general, i tenint en compte les peticions dels altres membres
del Ple.
c) Presidir les sessions i dirigir els debats.
d) Suspendre i aixecar les sessions.
e) Donar el vistiplau a les actes i les certificacions dels acords adoptats pel Ple.
f) Fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que es puguin suscitar en el si del
Ple.

Secció 2. El Comitè Executiu
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Article 15

El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de PCM - DIPLOCAT i està format per:
a) El president o la presidenta del Comitè Executiu.
b) El director o la directora general competent en l'àmbit de relacions exteriors de la
Generalitat.
c) El secretari o la secretària general del PCM - DIPLOCAT.
d) Un o una representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i un o
una representant de la Federació de Municipis de Catalunya, en representació de les
institucions del món local que són membres del PCM - DIPLOCAT.
e) El o la titular  del Consell  Interuniversitari  de Catalunya,  en representació de les
universitats i els centres d'estudis superiors que són membres del PCM - DIPLOCAT.
f) Un o una representant de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis.
g) Un o una representant del Consell  General de les Cambres Oficials de Comerç,
Indústria i Navegació de Catalunya.

Article 16

Són competències del Comitè Executiu:
a)  Aprovar  la  plantilla  de  personal  i  l'organització  interna  del  PCM  -  DIPLOCAT
presentada pel secretari o la secretària general.
b)  Autoritzar  o delegar,  segons el  cas,  la  contractació que sigui  necessària  per  al
compliment de les finalitats del PCM - DIPLOCAT.
c) Autoritzar les despeses dins dels límits marcats per les normatives pressupostàries.
d) Aprovar el programa d'activitats del PCM - DIPLOCAT.
e) Nomenar els membres del Consell Consultiu.
f) Vetllar pel compliment de l'article 24.
g) Qualssevol altres que, d'acord amb la legislació vigent, li puguin correspondre.

Article 17

Són competències del president o la presidenta del Comitè Executiu:
a) Supervisar l'activitat del PCM - DIPLOCAT d'acord amb les indicacions dels òrgans
de govern i vetllar per l'execució dels acords del Ple.
b) Convocar, mitjançant el secretari o la secretària general, les reunions del Comitè
Executiu i exercir-ne la presidència.
c) Presentar, en la sessió ordinària corresponent del Ple, un resum de les activitats
realitzades l'any anterior i de les seves implicacions pressupostàries.
d) Proposar al Ple un pla d'activitats amb el pressupost anual.
e) Supervisar, mitjançant la secretaria general, la gestió econòmica i administrativa del
PCM - DIPLOCAT, ajustant-se a les normes que exigeixin la seva naturalesa pública.
f) Mantenir contacte amb les persones responsables de les institucions i les entitats
integrants del PCM - DIPLOCAT, amb la finalitat de garantir la màxima coordinació
funcional.
g) Qualssevol altres que, d'acord amb la legislació vigent, li puguin correspondre o li
encomani el Ple del PCM - DIPLOCAT o la majoria del Comitè Executiu.

Secció 3. El secretari o la secretària general

Article 18
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El secretari o la secretària general és elegida pel Ple del PCM - DIPLOCAT a proposta
del president o presidenta de la Generalitat, per un període de quatre anys renovables.

Article 19

Correspon al secretari o la secretària general:
a) Executar i fer executar les decisions del Ple i del Comitè Executiu i, d'acord amb
aquests Estatuts, impulsar l'activitat del PCM - DIPLOCAT.
b) Actuar com a secretari o secretària del Ple i  del Comitè Executiu, convocant les
reunions i aixecant acta de cada sessió.
c) Portar l'arxiu d'actes i dels documents que el Ple li encomani expressament.
d)  Donar  el  suport  necessari  per  tal  que  el  president  o  la  presidenta  del  Comitè
Executiu pugui presentar en la sessió ordinària corresponent del Ple un resum de les
activitats realitzades i de les seves implicacions pressupostàries de l'any anterior.
e)  Donar  el  suport  necessari  per  tal  que  el  president  o  la  presidenta  del  Comitè
Executiu pugui proposar un pla d'activitats amb el pressupost corresponent per a l'any
posterior en la sessió ordinària corresponent del Ple.
f) Adoptar totes aquelles mesures que garanteixin el correcte funcionament del PCM -
DIPLOCAT en tots els àmbits de la seva activitat, i donar-ne compte en cada reunió
del Comitè Executiu.
g) Representar legalment el PCM - DIPLOCAT; en cas d'urgència pot actuar sense el
previ acord del Ple o del Comitè Executiu, donant-ne compte immediatament.
h) Exercir les accions administratives i judicials que calguin per defensar els interessos
del PCM - DIPLOCAT.
i) Proposar al Comitè Executiu la política de contractació de personal i serveis.
j)  Contreure  despeses  d'acord  amb  el  previst  a  l'article  16.c),  i  presentar-ne  la
liquidació en la reunió ordinària corresponent del Comitè Executiu.
k) Informar del funcionament del PCM - DIPLOCAT i de l'evolució dels ingressos i les
despeses en cada reunió del Comitè Executiu.
l) Mantenir contacte amb les persones responsables de les institucions i les entitats
integrants del PCM - DIPLOCAT, amb la finalitat de garantir la màxima coordinació
funcional.
m)  Dirigir  les  oficines,  les  sucursals  i  els  serveis  de  representació  que  el  PCM  -
DIPLOCAT pugui establir, d'acord amb les instruccions dels seus òrgans superiors i
amb una  informació  puntual  sobre  l'estat  de  la  qüestió  a  cada  reunió  del  Comitè
Executiu.
n) Encapçalar l'organització interna d'acord amb el capítol 5.

Capítol 4. El Consell Consultiu

Article 20

-1 El Consell Consultiu és l'òrgan assessor del PCM - DIPLOCAT i està integrat per
persones i entitats catalanes o internacionals de reconegut prestigi i trajectòria en els
àmbits de l'economia, la política, els afers internacionals o altres àmbits d'interès, per
al desenvolupament de les funcions que té assignades el PCM - DIPLOCAT.
-2 Els membres del Consell Consultiu són nomenats pel Ple, per majoria absoluta, per
un període de quatre anys renovables, a proposta del Comitè Executiu.
-3 El president o la presidenta del Comitè Executiu i el secretari o la secretària general
assisteixen a les seves reunions amb veu i amb dret a vot.
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Article 21

El Consell Consultiu del PCM - DIPLOCAT, dins el camp dels objectius que són propis
del  PCM  -  DIPLOCAT,  proposa  i  contribueix  a  la  realització  d'activitats  i  adopta
aquelles  resolucions  que  considera  convenients  i,  per  mitjà  del  president  o  la
presidenta del Consell Executiu, les tramet al Ple per al seu debat i, si escau, per a la
seva aprovació.

Capítol 5. Organització interna

Article 22

-1 El personal del PCM - DIPLOCAT depèn del secretari o de la secretària general.
-2 El PCM - DIPLOCAT es pot  nodrir  tant  de personal  existent  a les institucions i
entitats que l'integren com de contractacions externes, d'acord amb les disposicions
que sobre aquesta matèria siguin aplicables en cada cas.

Capítol 6. Règim econòmic i financer

Article 23

Els recursos econòmics del PCM - DIPLOCAT estan constituïts per:
a) Transferències procedents dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
b) Aportacions d'altres membres del PCM - DIPLOCAT en la forma que aprovi el Ple.
c) Donatius i subvencions d'altres persones i entitats.
d) Quan escaigui, la retribució dels serveis que presti.

Article 24

La Generalitat de Catalunya es fa càrrec de les despeses de locals i serveis mínims
necessaris per al funcionament del PCM - DIPLOCAT, que inclou les de personal. A
més, es fa càrrec, com a mínim, de la meitat de la resta de les despeses d'activitat del
PCM - DIPLOCAT. Quant a l'altra resta, cal atenir-se a allò que acordi el Ple.

Article 25

El control financer del PCM - DIPLOCAT s'ha d'efectuar mitjançant la forma d'auditoria
sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb
el que estableix la normativa reguladora de les finances públiques.

Capítol 7. Modificació dels Estatuts

Article 26

La  modificació  d'aquests  Estatuts  s'ha  d'aprovar  seguint  el  mateix  procediment  i
requereix l'acord previ del Ple del PCM - DIPLOCAT.

Capítol 8. Dissolució del PCM - DIPLOCAT

Article 27
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-1  El  PCM  -  DIPLOCAT  es  pot  dissoldre  per  iniciativa  pròpia  del  Govern  de  la
Generalitat  o  per  acord  d'aquest,  a  petició  de  la  majoria  qualificada  de  les  tres
cinquenes parts dels membres del Ple del PCM - DIPLOCAT.
-2 En cas de dissolució, el patrimoni sobrant, una vegada satisfetes les obligacions a
les quals pugui donar lloc la liquidació del PCM - DIPLOCAT i cobrats els crèdits que,
si  escau,  es  puguin  tenir  contra  tercers,  passa  a  integrar-se  al  patrimoni  de  la
Generalitat, excepció feta dels béns que hagin pogut cedir al PCM - DIPLOCAT els
seus membres o tercers, que han de revertir en els seus propietaris en les condicions
que estableixin els pactes subscrits a l'efecte.

Disposició final

La  interpretació  d'aquests  Estatuts  correspon  al  president  o  la  presidenta  del  Ple,
prèviament escoltat aquest

ANNEX
Els membres del PCM - DIPLOCAT a què fa referència l’article 6 són:

Institucions públiques
Generalitat de Catalunya
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i Consell General d’Aran
Ajuntaments de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Vielha e Mijaran
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Federació de Municipis de Catalunya

Entitats financeres i empresarials
Federació Catalana de Caixes d'Estalvis
Consell  General  de  les  Cambres  Oficials  de  Comerç,  Indústria  i  Navegació  de
Catalunya
Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC)
Foment del Treball Nacional
AMEC-Associació Multisectorial d'Empreses
FemCAT Fundació Privada d'Empresaris
Confederació de Cooperatives de Catalunya
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Entitats socials i esportives
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
FC Barcelona

Universitats, escoles de negocis i centres acadèmics
Les universitats de Catalunya
EADA Business School
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE)
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) “.

TERCER. Aprovar l’aportació econòmica de l’exercici 2021, de la Diputació de Girona,
a favor del Patronat Catalunya Món – Consell  de Diplomàcia Pública de Catalunya
(PCM - DIPLOCAT), amb número de NIF Q5856401D, per import de 20.000,00 €. 
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QUART. Autoritzar  i  disposar  la  despesa,  per  import  de 20.000,00  €,  derivada  de
l’aportació econòmica de l’exercici 2021, a favor del Patronat Catalunya Món – Consell
de  Diplomàcia  Pública  de  Catalunya  (PCM  -  DIPLOCAT),  amb  núm.  de  NIF
Q5856401D i  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  100/4390/45390  (Al  Patronat
Catalunya Món - PCM-DIPLOCAT), per al funcionament ordinari i per al desplegament
del pla anual d’activitats del PCM – DIPLOCAT.

CINQUÈ. Ratificar com a representant de la Diputació de Girona a l'esmentat Patronat
el president de la Diputació de Girona senyor Miquel Noguer i Planas.

SISÈ. Designar la Presidència per a la subscripció i la signatura dels documents que
siguin  necessaris  per  a  l’efectivitat  i  execució  del  present  acord  i  de  qualsevol
document que se’n derivi, a l’empara de la funció representativa que li atribueix l’article
34.1.b  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  de  les  bases  de  règim  local  i  normativa
concordant.

SETÈ. Notificar aquest acord al Patronat Catalunya Món – Consell Diplomàcia Pública
de Catalunya (PCM - DIPLOCAT) als efectes oportuns i amb indicació dels recursos
procedents.”

El senyor President comenta que passaríem al punt 22è, que és aprovar l’adhesió de
la Diputació de Girona al Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya, dels seus estatuts i de l’aportació econòmica de l’exercici vigent. Senyor
secretari, si vol llegir les propostes d’acord.
El  senyor  secretari  manifesta que la  part  dispositiva  és aprovar  l’adhesió.  Aprovar
l’aportació econòmica per a l’exercici 2021 de la Diputació de Girona que són 20.000
€;  autoritzar,  disposar  la  despesa  per  aquest  mateix  import;  ratificar  com  a
representant de la Diputació de Girona l’esmentat patronat el president de la Diputació
de  Girona,  el  senyor  Miquel  Noguer  i  Planas,  i  designar  la  presidència  per  a  la
subscripció i signatura quants documents siguin necessaris per a l’execució de l’acord i
donar  trasllat  d’aquest  acord  al  Patronat  Catalunya  Món  -  Consell  de  Diplomàcia
Pública de Catalunya als efectes oportuns i amb notificació dels recursos procedents.
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Bé, moltes gràcies. Aquesta era la
voluntat, que en aquest Consell de Diplomàcia hi fóssim les Diputacions i ens hem
anat adherint a aquest consell. Aquesta aportació... i evidentment havíem de fer tota
aquesta tramitació necessària al qual avui portem a la seva aprovació, d’acord? Alguna
qüestió? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Bon dia altre cop. Bé, en aquest
sentit, de fet celebrem que es torni a la normalitat després de... Òbviament el nostre
posicionament serà un vot favorable a l’adhesió al Diplocat. I, bé, volíem recordar que
tot això ve d’un procés de repressió absoluta per part de l’Estat espanyol arran de la
dissolució del 155, i creiem que és important recordar-ho. El 155 va tenir uns efectes
que encara ara perduren i perduraran en el nucli de l’Administració pública, i ho sap
molt bé tot el cos tècnic i administratiu de l’Administració pública. Per tant, en aquest
sentit,  celebrem que  es  torni  una  mica  la  normalitat  i  que  les  nostres  institucions
catalanes recuperin allò que s’havia dissolt en el 155 i que esperem que no torni a
passar.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna paraula més? Algun vot en contra o
alguna abstenció? No? Doncs votaríem per unanimitat.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

23. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a activitats
dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals - Comunicació Cultural.
2021/X020100/8608

“El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 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
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a
activitats  dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals  de  les  comarques
gironines.

La Diputació de Girona,  a través del  Servei  de Comunicació Cultural  de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica
d’ajuts  per  fomentar  l’organització  d’activitats  culturals  i  científiques  dels  centres  i
instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim
de lucre que tenen com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la defensa
del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament
vinculades amb el territori. 

L’objecte d’aquestes Bases específiques és, d’acord amb el que preveu l’Ordenança
general  de  subvencions  i  el  Pla  Estratègic  de  subvencions  de  la  Diputació,
l’atorgament  de  subvencions  adreçades  als  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i
comarcals que organitzin activitats culturals i científiques d’interès per al territori de les
comarques gironines.

La  Diputació  de  Girona  s’ha  fixat  el  compromís  d’assolir  els  objectius  de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per això,
i en virtut de les seves competències i com a administració pública supramunicipal,
s’ha  proposat  l’objectiu  de  treballar  per  a  la  transformació  progressiva  de  la
demarcació  perquè  esdevingui  un  territori  que  prioritzi  la  sostenibilitat  social,
econòmica i ambiental. D’acord amb aquests objectius, mitjançant aquestes bases de
subvencions es pretén contribuir al compliment de l’ODS 5 de l’Agenda 2030, que té
per finalitat  aconseguir  la  igualtat  de gènere,  i  per  això s’hi  ha inclòs un criteri  de
valoració que atorga puntuació a aquells centres d’estudis que hagin previst la paritat
entre homes i dones entre els ponents i  conferenciants de les activitats objecte de
subvenció. D’altra banda, també s’inclou en les bases un criteri de puntuació per a les
activitats que preveuen la difusió i divulgació de la recerca per mitjans digitals amb
accés obert,  la  qual  cosa dona compliment  a  l’ODS 4,  orientat  a  promoure per  a
tothom una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
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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  activitats  dels
centres i instituts d’estudis locals i comarcals.

D’acord  amb els  antecedents exposats,  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
activitats  dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals,  que  es  transcriuen
literalment a continuació:

“Bases específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals

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 de la
Diputació de Girona per al finançament de les activitats dels centres i instituts d’estudis locals i
comarcals de l’àmbit de les comarques gironines.
Les  activitats  poden  ser  de  diverses  modalitats: a)  activitats  de  projecció  de  la  recerca
(jornades, congressos, seminaris, etc.);  b) activitats de dinamització cultural (itineraris, rutes,
excursions o visites guiades, etc.);  c)  cursos i cicles de conferències, i  d) difusió per mitjans
digitals i comunicació pública de la recerca i de les activitats culturals i científiques dels centres
(activitats a través d’una plataforma digital, butlletins digitals de notícies de l’entitat, clips de
promoció  d’un  projecte,  cursos  en  format  digital,  etc.).  D’entre  les  activitats  d’aquest  últim
apartat queden excloses la maquetació i  el disseny de revistes o publicacions de les quals
s’edita la versió impresa.
D’acord amb el  compromís que s’ha fixat  la  Diputació  de Girona d’assolir  els  objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de treballar, per
tant,  per  la  transformació  progressiva  de la  demarcació  perquè  esdevingui  un  territori  que
prioritzi  la  sostenibilitat  social,  econòmica  i  ambiental,  mitjançant  aquestes  bases  de
subvencions es pretén contribuir al compliment de l’ODS 5 de l’Agenda 2030, que té per finalitat
aconseguir  la igualtat de gènere.  Per això,  s’hi ha inclòs un criteri  de valoració que atorga
puntuació a aquells centres d’estudis que hagin previst la paritat entre homes i dones entre els
ponents i conferenciants de les activitats objecte de subvenció. D’altra banda, també s’inclou en
les bases un criteri de puntuació per a les activitats que preveuen la difusió i divulgació de la
recerca per mitjans digitals amb accés obert, la qual cosa dona compliment a l’ODS 4, orientat
a promoure per a tothom una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

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 fixat en la
convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de Govern) i s’establirà una prelació d’acord amb els
criteris de valoració que estableixen 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 respongui a la naturalesa
de l’activitat  subvencionada,  resulti  estrictament  necessària  i  es  faci  en  el  termini  i  en  les
condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap
cas no pot superar el seu valor de mercat.
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Despeses  subvencionables:  les  derivades  de  l’organització de  les  activitats  culturals  i
científiques que desenvolupin els centres i instituts d’estudis locals i comarcals, així com els
honoraris corresponents a encàrrecs a investigadors de treballs de recerca o ponències, visites,
conferències, etc., i les despeses derivades de la difusió i la comunicació pública que se’n faci.
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es consideraran
despeses imputables a l’activitat  subvencionada les demostrables mitjançant  una factura el
destinatari  de  la  qual  sigui  el  centre  d’estudis  beneficiari  de  la  subvenció.  Així  doncs,  no
s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors, tiquets, rebuts o altres
formes de justificació similars.
Despeses  no  subvencionables:  no  es  consideraran  despeses  subvencionables  els  tiquets
d’autopista, despeses de telèfon o altres despeses que no siguin clarament demostrables ni
estrictament necessàries per a la realització de l’activitat subvencionada.
No 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.
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de l’any de la
convocatòria.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els centres i
instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines que no depenguin
de cap òrgan de l’Administració.
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
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries del Centre Gestor de Comunicació Cultural de l’estat de despeses
de la Diputació de Girona, i per l’import màxim que assenyali la convocatòria corresponent.
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 depèn de la valoració  que es farà  de les sol·licituds.  Cada
sol·licitud  s’avaluarà  d’acord  amb  els  criteris  establerts  al  punt  6,  i,  atesa  la  qualificació
aconseguida, 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. L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 3.000,00
€, en els casos en què es presenti una única sol·licitud, i a 2.000,00 €, en els casos en què es
presentin dues sol·licituds. Tampoc podrà ser inferior a 500 euros, excepte en els casos en què
el sol·licitant demani una quantia inferior. 
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectuarà seguint el procediment següent: 
S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases específiques es
pot concedir  (3.000,00 €, en el  cas d’una única sol·licitud o 2.000,00 € en el cas de dues
sol·licituds), o la quantia sol·licitada si és inferior a aquest import. Seguidament, es reduiran
aquests imports de forma proporcional en funció de la puntuació obtinguda. S’atorgarà l’import
màxim que estableixen les bases a aquelles sol·licituds que obtinguin la puntuació més alta i es
reduirà proporcionalment el tant per cent que escaigui d’acord amb l’import total a distribuir. En
el cas que es disposi de crèdit  suficient  per atendre totes les sol·licituds concedint l'import
màxim establert (3.000,00 €, en el cas d’una única sol·licitud o 2.000,00 € en el cas de dues
sol·licituds), o, si és el cas, l’import màxim sol·licitat, es podrà acordar concedir aquest import
sense tenir en compte la puntuació.
Les sol·licituds que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera, per si el crèdit en la
convocatòria es pogués ampliar amb una quantitat addicional posteriorment a l’atorgament de
les subvencions.  La puntuació  obtinguda determinarà l’ordre de la  llista  d’espera i,  en cas
d’empat en la puntuació, es prioritzaran les sol·licituds que tinguin més puntuació dels apartats
1) i 2) dels criteris de valoració que consten en el punt 6 d’aquestes bases.

6. Criteris de valoració
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Els  criteris  que  serviran  per  valorar  les  sol·licituds  presentades  es  puntuaran  i  seran  els
següents: 

- Criteris de valoració de les activitats descrites en els apartats a, b i c de l’article primer
d’aquestes  bases:  activitats  de  projecció  de  la  recerca  i  activitats  de  dinamització
cultural:

a) L’estructura, la durada, el nombre de participants i la resta de detalls que s’aportin sobre
el contingut de l’activitat: fins a 15 punts.

b) L’interès de l’activitat d’acord amb els seus objectius, plantejament, trajectòria, etc.: fins
a 15 punts.

Altres criteris de valoració: fins a 12 punts.
- Activitats que prevegin la difusió i divulgació de la recerca per mitjans digitals en accés

obert  (2,5 punts).
- Activitats  que,  amb  voluntat  d’optimitzar  recursos,  s’organitzin  en  cooperació  entre

centres  d’estudis  o  amb altres  entitats  del  sector  públic,  privat  i/o  no  lucratiu  (2,5
punts).

- Activitats en col·laboració amb la universitat (2,5 punts).
- Activitats  que  representin  capacitat  d’innovació  o  que  responguin  a  les  demandes

culturals de la societat (2,5 punts).
- Activitats en què s’hagi previst la paritat entre homes i dones entre els conferenciants,

ponents, etc. (2 punts)
- Criteris  de  valoració  de  les  activitats  descrites  en  l’apartat  d de  l’article  primer

d’aquestes bases:  difusió per mitjans digitals i comunicació pública de la recerca i de
les activitats culturals i científiques dels centres:

 L’estructura,  la durada, el  nombre de participants i  la resta de detalls que s’aportin
sobre el  contingut  de l’activitat,  o  bé la periodicitat  i  l’abast  en el  cas de butlletins
informatius: fins a 15 punts.

 L’interès de l’activitat d’acord amb els seus objectius, plantejament, trajectòria, etc.: fins
a 15 punts.

Altres criteris de valoració: fins a 12 punts.
 Activitats que prevegin la participació amb inscripció i en accés obert en directe

(2,5 punts).
 Activitats que, amb voluntat d’optimitzar recursos, s’organitzin en cooperació

entre  centres d’estudis  o  amb altres entitats  del  sector  públic,  privat  i/o  no
lucratiu (2,5 punts).

 Activitats en col·laboració amb la universitat (2,5 punts).
 Activitats  que  representin  capacitat  d’innovació  o  que  responguin  a  les

demandes culturals de la societat (2,5 punts).
 Activitats  en  què  s’hagi  previst  la  paritat  entre  homes  i  dones  entre  els

conferenciants, ponents, redactors dels butlletins, persones que imparteixin els
cursos dels quals es fa difusió per mitjans digitals, etc.(2 punts)

El criteri a) dona compliment a l’ODS 4 de l’AGENDA 2030 de les Nacions Unides, en el sentit
que l’ accés al coneixement contribueix a una educació de qualitat.
El criteri e) dona compliment a l’ODS 5, que té per finalitat aconseguir la igualtat de gènere.
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 22
punts.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini
que  s’estableixi  en  la  convocatòria.  Cada  peticionari  podrà  presentar  un  màxim  de  dues
sol·licituds.

Cada  sol·licitud  de  subvenció  només  pot  incloure  una  activitat,  tenint  en  compte  que  es
consideren  com  a  tal  una  actuació  concreta  d’una  temàtica  determinada  o  bé  una  sèrie
d’actuacions sempre que formin part d’un conjunt.
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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.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  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.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de
Girona.
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 que preveu 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 que
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 previstes en aquestes
bases corresponen al Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
– La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari que
estableixen aquestes bases.
–  L’avaluació  de  les  sol·licituds,  efectuada  d’acord  amb  els  criteris  establerts  en  aquestes
bases.  Per  a  l’avaluació  de  les  sol·licituds,  es  podran  demanar  informes  específics  i/o
assessorament a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i a l’Institut
Ramon Muntaner (IRMU), com a entitats especialitzades que tenen com a àmbit de treball el
suport i la cooperació amb els centres i instituts d’estudis.
– 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 en què
s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El Centre Gestor de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,  motivada  degudament,  la  qual  ha
d’expressar  la  llista  de beneficiaris  proposats per  a  l’atorgament  de la  subvenció  i  la  seva
quantia, 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:
President:
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació. 
Vocals:
La cap del Servei de Comunicació Cultural.
La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions.
Un/a representant de la CCEPC, designat prèviament per l’entitat.
Un/a representant de l’IRMU, designat prèviament per l’entitat.
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, òrgan que ha de
resoldre definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de subvencions.
Es  notificarà  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
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transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  adoptat  la  resolució,  els  sol·licitants  han
d’entendre desestimades les seves 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 acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació
a. Documentació i forma de justificar

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació pel canal electrònic o telemàtic mitjançant el 
model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, al qual hauran 
d’adjuntar la documentació següent:

- Documentació  acreditativa  del  suport  de la  Diputació  en  la  difusió  de les activitats
subvencionades.

- Memòria de l’activitat subvencionada on s’hi reculli la informació següent: tipologia i títol
de l'activitat, contingut, durada, persones que duen a terme l’activitat (conferenciants,
ponents,  dinamitzadors,  etc.),  nombre  d’assistents,  col·laboració  amb  altres
centres/entitats i/o universitats, etc.

Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a la seu electrònica.
A l’efecte  de la  justificació  es podran presentar  totes les despeses imputables a  l’actuació
subvencionada que,  de conformitat  amb el  dret,  s’hagin  produït  abans d’acabar el  període
d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents.
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.
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost de l’objecte
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. 
Si l’import justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia sempre que la despesa
realitzada sigui igual o superior al 80 % del pressupost presentat. 
Quan la reducció de la despesa és superior al 20 % del pressupost presentat, es minorarà la
subvenció aplicant sobre el total justificat el percentatge establert en l’acord de concessió (tant
per cert que suposa l’import concedit respecte al pressupost presentat).
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base
13a, 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.

b. Termini de justificació
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el  15 de novembre de l’any de la
convocatòria. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la subvenció.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o
festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.

c. Requeriment
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de
la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció.

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  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,  siguin
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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 hauran 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 ni
sol·licitar 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:

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

 En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
 En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El  Centre  Gestor  de  Comunicació  Cultural  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.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi 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 preveu l’article 29.7 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades
La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de tractar es dades
personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en
nom propi o en representació d’una persona jurídica, 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  fonamenta  en  el
compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i de les 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  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 els sigui requerida 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 de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara
que l’actuació ja hagi estat realitzada.
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S’ha de fer constar el logotip de la Diputació de Girona en tots els cartells, programes, tríptics,
invitacions i qualsevol altre material de difusió de les activitats subvencionades. A l’efecte de la
comprovació, cal fer arribar al Servei de Comunicació Cultural (comunicaciocultural@ddgi.cat)
el material de difusió que faci referència a l’activitat.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del
règim  que  estableix  el  títol  IV de  la  Llei  general  de  subvencions,  puguin  correspondre,
s’aplicaran les regles següents:

o Si encara és possible el  compliment de 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 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

o Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible  complir  l’obligació  en  els  termes establerts,  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 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que
l’incompliment 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 les subvencions.

- 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 que preveu la legislació aplicable.
- 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 de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de 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  en  el  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.

- 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.
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  posar  en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu
parer, estigui 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:

 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.

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

subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
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En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les  obligacions
següents:

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

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

 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.

 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,  particularment  facilitant  la  informació  que  se’ls  sol·liciti  per  a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

 Complir les obligacions de facilitar 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 que estableix 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’aquelles  altres  possibles
conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions.

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

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 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.
 El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,

de 13 de juny.
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
 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 seva gestió i 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. 
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,  és  el  president  de  la  Diputació.  D’aquestes  resolucions  del
president se n’ha de donar compte en la primera sessió que es dugui a terme 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 publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG).
Disposició derogatòria
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior, del 
mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.”
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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 passaríem als  punts de la  Comissió de Cultura,
Noves  Tecnologies,  Esports  i  Educació.  Hi  ha  quatre  punts,  del  23  al  26,  que
demanaríem al senyor Piñeira que els expliqués tots quatre. Després si volen, faríem
una votació separada o sinó conjunta. D’acord? Senyor Piñeira.
El vicepresident segon, senyor Albert  Piñeira, pren la paraula i  presenta les quatre
propostes de la Comissió que presideix: Moltes gràcies, senyor president. Portem les
quatre bases de Comunicació Cultural. Per resumir, el suport a les publicacions, a les
edicions. Això ho concretem en la línia d’ajuntaments, en la línia del món editorial, que
també  hi  ha  les  entitats  i  els  particulars  que  s’autoediten  i  els  centres  i  instituts
d’estudis locals i comarcals. I, per altra banda, també tenim una línia per incentivar no
només la publicació sinó les activitats d’aquests centres i  instituts d’estudis locals i
comarcals. Totes aquestes convocatòries, tot i que avui n’aprovem les bases, el 2021
van sumar 238.000 €.  El  que es proposa per al  2022 és que la  d’ajuntaments es
mantingui  igual,  amb 70.000 €;  la  d’edicions  dels  centres  d’estudi,  amb 50.000;  la
d’activitats dels centres d’estudis amb 18.000, i el que es proposa és un increment de
25.000 € en la línia de produccions editorials, que és la més gran, que passaria de 100
a 125.000, totalitzant entre les quatre 263.000 € amb aquest increment de 25.000 €. 
Bàsicament tres novetats principals. La primera és la incorporació dels objectius de
desenvolupament  sostenible,  que  és  una  línia  transversal  a  totes  les  àrees  de  la
corporació.  Incorporem els  ODS a nivell  ambiental  i  de  sostenibilitat,  d’igualtat  de
gènere, l’educació de qualitat inclusiva i educativa i d’eradicació de la pobresa per fer
arribar totes les publicacions als entorns més desafavorits. Segona novetat principal.
Es fixa un import mínim de subvenció per evitar renúncies i fer viables les publicacions.
Quan surt un import molt petit, a vegades de 200 o 300 €, al final la gent en renuncia
perquè  aquesta  publicació  no  és  viable.  Reitero  que  si  hem  d’ajudar  aquestes
publicacions és perquè són productes que per si sols no tenen sortida al mercat. Per
tant,  establim un import  mínim de subvenció  i  la  possibilitat  que hi  hagi  una llista
d’espera de manera que no hàgim de donar imports molt  petits i  si  després hi  ha
suplement de crèdit, les que estan en llista d’espera les puguem atendre. I, finalment,
abans es podia presentar només una petició; és a dir, una publicació per ajuntament. A
partir d’enguany en podran ser dues perquè d’aquesta manera ho equiparen al que és
el món editorial, que les empreses editorials podien presentar dues sol·licituds. Es va
plantejar  també  durant  la  Comissió  Informativa  el  tema  que  a  les  editorials  se’ls
demanava un mínim d’antiguitat. I, en aquest sentit, per no haver de retocar les bases,
la  proposta  és  que  enguany  aquestes  també  les  valorarem  atenent-les  com  a
excloses. Si hi ha alguna editorial que no arriba a l’antiguitat mínima requerida, i de
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cara a les properes bases, això ja ho demanaríem i ja ho incorporaríem directament a
les bases. Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Guillaumes.
La diputada senyora marta Guillaumes, manifesta: Bé, la meva intervenció no és per
demanar vot diferenciat perquè el nostre posicionament és a favor de totes les bases.
Tornar  a  felicitar  a  l’equip  tècnic  de  Cultura  perquè  són  unes  bases  molt  ben
treballades. Però sí que volia aprofitar aquest espai per comentar, res, un punt sobre
les bases. El punt 24, les bases reguladores de subvencions per a edicions d’interès
local, que ens va cridar l’atenció que en els criteris de valoració s’incorporava la idea
que els municipis que tinguessin implantats programes de compensació de carboni
seria valorat positivament, que ho trobem fantàstic, però el que passa és que a hores
d’ara no hi ha cap municipi a comarques gironines... que està molt bé que s’impulsi o
que  s’afegeixi,  però  que  també  estaria  bé...  És  com  una  reflexió,  això  és  una
intervenció/reflexió que és que des de l’àrea de Medi Ambient potser s’obri alguna línia
per fer això perquè si no, és clar, l’ajuntament veurà allò i dirà: «osti, però això... jo no
tinc res». Llavors, estaria bé, amb aquesta idea de transversalitat, que si s’afegeix en
una base de subvenció, després des d’una altra àrea també es pogués afegir, que ens
sembla extraordinària que s’hi afegeixi això, però que demanaríem potser això aquesta
transversalitat real i que es pogués incorporar des de l’àrea de Medi Ambient. Gràcies.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Guillaumes. Sí, senyor...
El diputat senyor Pere Casellas, intervé i manifesta: Gràcies, senyor president. Només
per anunciar del nostre vot positiu en els quatre punts que tenen a veure amb les
subvencions, que han estat a bastament explicades en Comissió Informativa, però la
veritat és que un cop analitzat nosaltres sí que no hi trobem ni cap et ni cap ut. I, per
tant, doncs, endavant i això ens satisfà profundament especialment en les qüestions
relacionades també amb els esports.
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Casellas. Per tant, entenc, feta la
reflexió, que queden aprovats tots quatre per unanimitat, d’acord? Moltes gràcies.

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

24. Aprovació inicial de les bases rguladores de subvencions per a edicions
d'interès  local  editades  per  ajuntaments  -  Comunicació  Cultural.
2021/X020100/8603

“El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 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
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a
edicions d’interès local editades per ajuntaments.

La Diputació de Girona,  a través del  Servei  de Comunicació Cultural  de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica
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d’ajuts  destinada  als  ajuntaments  de  les  comarques  gironines  per  a  l’edició  de
publicacions de temàtiques relacionades amb els municipis i/o d’autors/es locals.

L’objecte d’aquestes Bases específiques és, d’acord amb el que preveu l’Ordenança
general  de  subvencions  i  el  Pla  Estratègic  de  subvencions  de  la  Diputació,
l’atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments de les comarques gironines,
als organismes que en depenen o a les entitats municipals descentralitzades, per a la
publicació de llibres d’interès local.

La  Diputació  de  Girona  s’ha  fixat  el  compromís  d’assolir  els  objectius  de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per això,
i en virtut de les seves competències i com a administració pública supramunicipal,
s’ha  proposat  l’objectiu  de  treballar  per  a  la  transformació  progressiva  de  la
demarcació  perquè  esdevingui  un  territori  que  prioritzi  la  sostenibilitat  social,
econòmica i ambiental. D’acord amb aquests objectius, mitjançant aquestes bases de
subvencions es pretén contribuir al compliment dels ODS 12 i 13 de l’Agenda 2030, els
quals promouen, respectivament, una producció mediambientalment responsable  i la
disminució de les emissions generadores del canvi climàtic. Per això, s’han incorporat
a aquestes bases criteris de valoració que atorguen puntuació a aquells ajuntaments
que editin amb principis de sostenibilitat ambiental i que apliquin criteris d’ecoedició, i
que tinguin implantats programes de compensació de petjada de carboni. També s’hi
ha  incorporat  un  criteri  per  donar  compliment  a  l’ODS  1,  que  té  com  a  propòsit
l’eradicació de la pobresa, de manera que es valora aquells ajuntaments que disposin
d’un pla per fer  arribar les publicacions que editen als entorns de la població més
desafavorits. D’altra banda, l’objectiu mateix d’aquestes bases, l’edició de publicacions
d’interès cultural,  té impacte sobre l’ODS 4,  orientat  a promoure per a tothom una
educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

Tant  el  contingut  com  la  tramitació  de  les  Bases  específiques  reguladores  de
subvencions per a edicions d’interès local editades per ajuntaments que es transcriuen
en aquest informe s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general  de subvencions (LGS),  al  Reial  Decret  887/2006,  de 21 de juliol,  pel  qual
s’aprova  el  Reglament  de  la  LGS,  i  a  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la
Diputació de Girona.

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  publicacions
d’interès local editades per ajuntaments.

D’acord  amb els  antecedents exposats,  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
publicacions d’interès local editades per ajuntaments, el text de les quals es transcriu
literalment a continuació: 

“BASES  ESPECÍFIQUES  REGULADORES  DE  SUBVENCIONS  PER  A PUBLICACIONS
D’INTERÈS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS 
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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 de la
Diputació de Girona per finançar la publicació de llibres d’interès local editats pels ajuntaments
de les comarques gironines.
Són objecte d’aquestes subvencions les publicacions d’interès local editades pels ajuntaments
de les comarques gironines, en suport paper o en suport electrònic, que tinguin un mínim de 48
pàgines més les cobertes (excepte els llibres infantils, de teatre o poesia, còmics o novel·les
gràfiques, cançoners i llibres digitals) i que incloguin el número de dipòsit legal corresponent.
Queden exclosos de subvenció els catàlegs d’exposicions el contingut literari dels quals sigui
una part minoritària del conjunt, les revistes, els butlletins municipals, els programes de festes,
els plànols, els fullets, les reimpressions, etc. Aquests supòsits són enumeratius i ampliables.
Així  mateix,  la  Comissió  Avaluadora  podrà  reconsiderar,  si  escau,  els  supòsits  establerts,
ateses raons d’oportunitat.
D’acord amb el  compromís que s’ha fixat  la  Diputació  de Girona d’assolir  els  objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de treballar, per
tant,  per  la  transformació  progressiva  de la  demarcació  perquè  esdevingui  un  territori  que
prioritzi la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, s’han incorporat a aquestes bases criteris
de  valoració  que  atorguen  puntuació  a  aquells  ajuntaments  que  editin  amb  principis  de
sostenibilitat ambiental i que apliquin criteris d’ecoedició, i que tinguin implantats programes de
compensació de petjada de carboni. També s’hi ha incorporat un criteri per donar compliment a
l’ODS 1, que té com a propòsit l’eradicació de la pobresa, de manera que es valora aquells
ajuntaments que disposin d’un pla per fer arribar les publicacions que editen als entorns de la
població  més  desafavorits.  D’altra  banda,  l’objectiu  mateix  d’aquestes  bases,  l’edició  de
publicacions d’interès cultural, té impacte sobre l’ODS 4, orientat a promoure per a tothom una
educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència  competitiva  i
convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període
fixat  en  la  convocatòria  i  establint-ne  una  prelació  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració
establerts en aquestes bases. La convocatòria l’aprovarà la Junta de Govern de la Diputació de
Girona.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a  l’obtenció
d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera inequívoca, responguin a la
naturalesa de l’objecte d’aquestes bases, resultin estrictament necessàries i es realitzin 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.
Despeses subvencionables: les relatives a l’edició de les publicacions (retribucions als autors,
treballs de disseny gràfic, impressió, maquetació, enquadernació, correcció, etc.).
Tot  i  que  no  es  requereix  la  presentació  de  factures  justificatives,  només  es  consideren
despeses  imputables  a  la  publicació  subvencionada  aquelles  demostrables  mitjançant  una
factura el  destinatari  de la qual sigui  el  beneficiari  de la subvenció (ajuntament,  organisme
autònom, entitat municipal descentralitzada, etc.). Així doncs, no s’acceptaran com a justificants
de despesa les nòmines de treballadors.
Despeses  no  subvencionables:  No  es  consideren  despeses  subvencionables  els  tiquets
d’autopista, les despeses de telèfon o altres despeses que no siguin clarament demostrables ni
estrictament necessàries per a l’edició de la publicació subvencionada.
Tampoc no es consideren despeses subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA
quan aquests tinguin el caràcter de deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens
sol·licitant de la subvenció.
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 15 de novembre
de l’any de la convocatòria.
4. Destinataris
Poden  concórrer  a  la  convocatòria  de  les  subvencions  objecte  d’aquestes  bases  els
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ajuntaments  i  els  organismes  que  en  depenen,  així  com  les  entitats  municipals
descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines.
5. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar a la Diputació pel canal electrònic o telemàtic i en el termini
que  s’estableixi  en  la  convocatòria.  Cada  peticionari  podrà  presentar  un  màxim  de  dues
sol·licituds.
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.
Les sol·licituds s’ha de presentar per l’EACAT a la Diputació en el termini que es determini en la
convocatòria. Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de
la Diputació de Girona.
Els criteris de valoració d), e) i f) fixats en el punt 6 d’aquestes bases, orientats al compliment
dels ODS 1, 12 i 13 de l’AGENDA 2030), s’hauran d’acreditar en el moment de presentar la
sol·licitud, de la manera següent:
-Programes de compensació de carboni: adjuntant el certificat de compensació emès per una
empresa acreditada o bé acreditant que es forma part del Fons de carboni de la Diputació de
Girona.
-Aplicació  de  criteris  d’ecoedició:  en  el  formulari  es  farà  constar  quines  de  les  mesures
s’apliquen en la publicació objecte de subvenció (paper reciclat o amb certificat FSC o PEFC,
paper lliure de clor, ús de tintes ecològiques, etc.).
-Criteri  f): en el formulari es farà constar si l’Ajuntament disposa d’un pla per fer arribar les
publicacions que editin als entorns més desafavorits
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 que
acompanyi  la  sol·licitud  deixaran  sense  efecte  aquest  tràmit  des  del  moment  en  què  es
coneguin,  prèvia  audiència  de  la  persona interessada,  i,  en  conseqüència,  comportaran  la
inadmissió  de  la  sol·licitud.  També  poden  ser  causa  de  revocació  de  la  subvenció  si  es
coneixen amb posterioritat a la concessió.
6. Criteris de valoració
Els criteris que serveixen per valorar les sol·licituds presentades són els següents:
— Publicacions  editades  per  entitats  municipals  descentralitzades (EMD)  i  ajuntaments  de
menys de 2.000 habitants: 30 punts.
— Publicacions editades per ajuntaments de 2.000 habitants o més: 20 punts. 

 Interès cultural de l’edició: fins a 10 punts.  a.1) Edició de treballs de recerca o d’alta
divulgació sobre la història, el patrimoni i la vida local del municipi: 10 punts; a.2) Edició
d’obres de  divulgació  de temes relacionats amb el  municipi  o  d’altres  tipologies:  5
punts.

 Edicions relacionades amb commemoracions o  efemèrides d’interès cultural  o  amb
motiu de premis literaris del municipi: 5 punts.

 Edicions d’autors locals o vinculats al municipi: 5 punts.
 Publicacions editades amb principis de sostenibilitat  ambiental  i  que apliquin com a

mínim un criteri d’ecoedició (paper procedent de boscos de gestió sostenible, paper
lliure de clor, tintes vegetals o ecològiques, etc.):3 punts 

 Ajuntaments que acreditin la implantació de programes de compensació de petjada de
carboni: 2 punts

 Ajuntaments que disposin d’un pla per fer arribar les publicacions que editin als entorns
més desafavorits (cessió d’exemplars a escoles, biblioteques o altres equipaments de
barris  més desafavorits  o  a  persones i  col·lectius amb més dificultats  d’accés a  la
cultura): 2 punts

Els criteris d) i e) donen compliment a l’ODS 12 de l’AGENDA 2030 de les Nacions Unides, que
aconsella una producció ambientalment responsable, i a l’ODS 13, orientat a la disminució de
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les emissions generadores del canvi climàtic.
El criteri f) dona compliment a l’ODS 1, que té com a propòsit l’eradicació de la pobresa.
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 25
punts.
7. Forma de determinar la quantia de les subvencions
es subvencions que s’atorguin  en el  marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec a  les
aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural de l’estat de despeses
de la Diputació de Girona.
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. S’avaluarà cada sol·licitud,
d’acord amb els criteris establerts al punt 6 i, atesa la qualificació aconseguida, 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 representarà sobre el pressupost de l’activitat
o  projecte.  L’import  de  la  subvenció  concedida  serà  d’un  màxim del  50 % del  pressupost
presentat i no podrà ser superior a 3.000 € ni inferior a 500 €, excepte en els casos en què la
quantia sol·licitada sigui inferior a aquest import mínim.
L’atribució  dels  imports  per  a  cada  sol·licitud  s’efectuarà  seguint  el  procediment  següent:
S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases específiques es
pot  concedir  (50  % del  pressupost  presentat,  fins  a  un  màxim de  3.000  €),  o  la  quantia
sol·licitada si és inferior a aquest import. Seguidament, es reduiran aquests imports de manera
proporcional en funció de la puntuació obtinguda. S’atorgarà l’import màxim que estableixen les
bases a aquelles sol·licituds que obtinguin la puntuació més alta, i es reduirà proporcionalment
el tant per cent que escaigui d’acord amb l’import total a distribuir. En el cas que es disposi de
crèdit suficient per atendre totes les sol·licituds concedint l'import màxim establert (50 % del
pressupost presentat, fins a un màxim de 3.000 €) o, si és el cas, l'import màxim sol·licitat, es
podrà acordar concedir aquest import sense tenir en compte la puntuació.
Les sol·licituds que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera, per si el crèdit en la
convocatòria es pogués ampliar amb una quantitat addicional posteriorment a l’atorgament de
les subvencions.  La puntuació  obtinguda determinarà l’ordre de la  llista  d’espera i,  en cas
d’empat en la puntuació, es prioritzaran aquelles sol·licituds que tinguin major puntuació en els
apartats a) i c) dels criteris de valoració que consten en el punt 6 d’aquestes bases.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i  l’ordenació de l’expedient  per atorgar les subvencions previstes en aquestes
bases corresponen al Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen: 
-La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts
en aquestes bases.
-L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. 
-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 en què
s’ha concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El  Servei  de  Comunicació  Cultural,  en  vista  de  l’expedient  i  de  l’informe  de  la  Comissió
Avaluadora,  formularà  la  proposta  de  resolució,  motivada  degudament,  la  qual  haurà
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 la qual caldrà indicar la causa de
l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:
President:
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació
Vocals: 
La cap del servei de Comunicació Cultural
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El/la responsable de la gestió administrativa d’aquesta línia de subvencions
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, la
qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de les subvencions. 
Es notificarà 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 haurà 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, els sol·licitants 
hauran d’entendre desestimades les seves 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 acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
11. Justificació

o Documentació i forma de justificar
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació per l’EACAT, mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, juntament amb quatre exemplars de 
l’obra subvencionada, en què s’indiqui a la pàgina de crèdits el suport de la Diputació de 
Girona.
A l’efecte de la justificació es podran 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 el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 
comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el 
termini de 15 dies hàbils.
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost de l’objecte
subvencionat finalment resulta superior,  la subvenció es mantindrà en la quantia. Si l’import
justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia sempre que la despesa realitzada
sigui igual o superior al 50 % del pressupost presentat. Quan la reducció de la despesa és
superior al 50 % del pressupost  presentat,  es minorarà la subvenció aplicant sobre el total
justificat el percentatge establert en l’acord de concessió (tant per cent que suposa l’import
concedit respecte al pressupost presentat).
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base
número 13, 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 edicions subvencionades finalitzarà el 15 de  novembre de l’any de la
convocatòria. En cas que coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia
hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació.
a. Requeriment de la justificació
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de
la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció. 
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  abans  d’haver  presentat  el  compte
justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

195



13. Compatibilitat de les 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,  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 hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
15. Modificació de les subvencions
Els beneficiaris no podran demanar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una vegada s’hagi
aprovat la resolució corresponent.
16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació per
part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:

a)Supòsits previstos en l’article 37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre,  general  de
subvencions.

b) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

Els expedients d’invalidesa, revocació i  reintegrament de les subvencions concedides seran
tramitats  pel  servei  de  Comunicació  Cultural,  i  correspondrà  a  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació de Girona l’adopció dels 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 les quals 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 es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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  27d’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 perla 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  casque  la  tramitació  de  la  sol·licitud  impliqui  la
comunicació  de dades d’altres persones ala  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,  espot
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  de  Girona
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, 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 els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el  suport econòmic de la Diputació de
Girona a la pàgina de crèdits de l’edició subvencionada. 
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També es farà constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions dels actes de
presentació  i  en  qualsevol  altre  material  que  s’editi  per  a  la  difusió  de  les  edicions
subvencionades. A l’efecte de comprovació, caldrà fer arribar a l’adreça de correu electrònic del
Servei de Comunicació Cultural els materials de difusió dels llibres subvencionats.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del
règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran
les regles següents:

Si  encara  és  possible  complir  l’obligació  esmentada  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,  amb  l’advertència  expressa  que  aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

Si  pel  fet  d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible complir l’obligació esmentada en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir  mesures  alternatives,  sempre  que  aquestes  permetin  fer  la  difusió  del
finançament  públic  rebut.  En  el  requeriment  que  l’òrgan  concedent  dirigeixi  al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a quinze dies perquè les adopti, amb
l’advertència que aquest incompliment 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 les subvencions. 
 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’edició i

el compliment de la finalitat que determinen  la concessió o el gaudi de la subvenció.
 En cas que el títol de l’edició subvencionada sigui finalment diferent al que figura en la

sol·licitud presentada, s’ha de notificar per escrit a la Diputació de Girona i acreditar
que es tracta del mateix projecte editorial subvencionat.

 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 previstos en la legislació aplicable.
 Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha

realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del  sector  públic,  i  la  resta  de  normativa  vigent  en  matèria  de  contractació
administrativa.

 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.

22. Principis ètics i de conducta
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
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que,  al  seu  parer,  sigui  present  en  el  procediment  o  el  pugui  afectar.  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:

 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.

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
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 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:

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

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

 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.

 Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme 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 aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

 Complir  les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’Administració  o  administracions  de
referència, sense perjudici del compliment de les obligacions de transparència que
els pertoquin de manera 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 serà d’aplicació 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, sense perjudici d’aquelles altres possibles 
conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions.
23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

c) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

d) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions.

f) El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aprovat  pel  Decret
179/1995, de 13 de juny.

g) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

h) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.

i) 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  correspondrà 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.
25. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el  Butlletí
Oficial de la Província de Girona, 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 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
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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 publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
Disposició derogatòria
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior, del
mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.”

Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al 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  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.”

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

25. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a edicions
dels  centres  i  instituts  d'estudis  locals  i  comarcals  -  Comunicació
Cultural. 2021/X020100/8613

“El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària del dia 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
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a
edicions  dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals  de  les  comarques
gironines.

La Diputació de Girona,  a través del  Servei  de Comunicació Cultural  de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica
d’ajuts per  fomentar  l’edició de treballs  de recerca dels  centres i  instituts  d’estudis
locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim de lucre que tenen
com a objecte  d’atenció  prioritària  l’estudi,  la  divulgació  i  la  defensa del  patrimoni
cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament vinculades amb
el territori. 

L’objecte d’aquestes Bases específiques és, d’acord amb el que preveu l’Ordenança
general  de  subvencions  i  el  Pla  Estratègic  de  subvencions  de  la  Diputació,
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l’atorgament  de  subvencions  adreçades  als  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i
comarcals  que  editin  treballs  de  recerca  i  aportacions  d’interès  en  els  àmbits
humanístic i científic centrades en el territori de les comarques gironines.

La  Diputació  de  Girona  s’ha  fixat  el  compromís  d’assolir  els  objectius  de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per això,
i en virtut de les seves competències i com a administració pública supramunicipal,
s’ha  proposat  l’objectiu  de  treballar  per  a  la  transformació  progressiva  de  la
demarcació  perquè  esdevingui  un  territori  que  prioritzi  la  sostenibilitat  social,
econòmica i ambiental. D’acord amb aquests objectius, mitjançant aquestes bases de
subvencions es pretén contribuir al compliment dels ODS 12 i 13 de l’Agenda 2030, els
quals promouen, respectivament, una producció mediambientalment responsable  i la
disminució de les emissions generadores del canvi climàtic. Per això, s’ha incorporat a
aquestes bases un criteri de valoració que puntua aquelles publicacions editades amb
principis de sostenibilitat ambiental i que apliquen criteris d’ecoedició. D’altra banda,
també s’inclou a les bases un criteri de valoració per als centres d’estudis que pengen
les recerques publicades en un repositori electrònic d’accés obert i utilitzen llicències
que afavoreixen un ús ampli dels continguts, la qual cosa dona compliment a l’ODS 4,
orientat a promoure per a tothom una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.

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  edicions  dels
centres i instituts d’estudis locals i comarcals.

D’acord  amb els  antecedents exposats,  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
edicions  dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals,  que  es  transcriuen
literalment a continuació: 

“Bases específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals

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 de la
Diputació de Girona per al finançament de les edicions de treballs de recerca i aportacions
d’interès en els àmbits humanístic i científic dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals
de les comarques gironines.
Les  edicions  objecte  de  subvenció  són  les  revistes  científiques,  les  actes  de  reunions
científiques i les monografies publicades pels centres i instituts d’estudis locals i comarcals que
compleixin  els  requisits  següents:  tenir  un  mínim de  48  pàgines,  que  siguin  comerciables
mitjançant llibreries o altres punts de venda i que incloguin el corresponent número d’ISSN o
ISBN.
No són objecte de subvenció els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb edició limitada i
numerada, els butlletins i les obres que només siguin assequibles als socis respectius.
D’acord amb el  compromís que s’ha fixat  la  Diputació  de Girona d’assolir  els  objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de treballar, per
tant,  per  la  transformació  progressiva  de la  demarcació  perquè  esdevingui  un  territori  que
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prioritzi  la  sostenibilitat  social,  econòmica  i  ambiental,  mitjançant  aquestes  bases  de
subvencions es pretén contribuir al compliment dels ODS 12 i 13 de l’Agenda 2030, els quals
promouen, respectivament, una producció mediambientalment responsable i la disminució de
les emissions generadores del canvi climàtic. Per això, s’ha incorporat a aquestes bases un
criteri  de  valoració  puntua  aquelles  publicacions  editades  amb  principis  de  sostenibilitat
ambiental i que apliquen criteris d’ecoedició. D’altra banda, també s’inclou a les bases un criteri
de valoració per als centres d’estudis que pengen les recerques publicades en un repositori
electrònic d’accés obert i utilitzen llicències que afavoreixen un ús ampli dels continguts, la qual
cosa dona compliment a l’ODS 4, orientat a promoure per a tothom una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat.

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 fixat en la
convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de Govern) i s’establirà una prelació d’acord amb els
criteris de valoració establerts 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  aquella  que  de  manera  inequívoca  respongui  a  la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en
les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en
cap cas pot superar el seu valor de mercat.
Despeses  subvencionables:  retribucions  als  autors,  remuneracions  en  concepte  de  drets
d’autor, treballs de disseny gràfic, maquetació, impressió, correcció, enquadernació, etc.
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es consideraran
despeses  imputables  a  la  publicació  subvencionada  aquelles  demostrables  mitjançant  una
factura el destinatari de la qual sigui el centre d’estudis beneficiari de la subvenció. Així doncs,
no s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors, tiquets, rebuts o
altres formes de justificació similars.
Despeses  no  subvencionables:  No  es  consideraran  despeses  subvencionables  els  tiquets
d’autopista, despeses de telèfon o altres despeses que no siguin clarament demostrables ni
estrictament necessàries per a l’edició de la publicació subvencionada.
No 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.
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de l’any de la
convocatòria.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els centres i
instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines que no depenguin
de cap òrgan de l’Administració.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, 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 de determinar la quantia de les subvencions
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural de l’estat de despeses
de la Diputació de Girona, i per l’import màxim que assenyali la convocatòria corresponent.
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 farà de les sol·licituds. Cada
sol·licitud  s’avaluarà  d’acord  amb  els  criteris  establerts  al  punt  6  i,  atesa  la  qualificació
aconseguida, 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 representarà
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sobre el pressupost de l’activitat. L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a
5.000 €, ni inferior als 1.000 €, excepte si el peticionari sol·licita una quantia inferior.
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectuarà seguint el procediment següent:
S’atorgarà inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases específiques es
pot concedir (5.000 €), o bé la quantia sol·licitada si és inferior a aquest import. Seguidament,
es reduiran aquests imports proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda. S’atorgarà
l’import màxim que estableixen les bases a aquelles sol·licituds que obtinguin la puntuació més
alta i es reduirà proporcionalment el tant per cent que escaigui d’acord amb l’import total a
distribuir. En el cas que es disposi de crèdit suficient per atendre totes les sol·licituds concedint
l'import màxim establert (5.000 euros) o, si és el cas, l'import màxim sol·licitat, es podrà acordar
concedir aquest import sense tenir en compte la puntuació.
Les sol·licituds que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera, per si el crèdit en la
convocatòria es pogués ampliar amb una quantitat addicional posteriorment a l’atorgament de
les subvencions.  La puntuació  obtinguda determinarà l’ordre de la  llista  d’espera i,  en cas
d’empat en la puntuació, es prioritzaran aquelles sol·licituds que tinguin més puntuació dels
apartats a) i b) dels criteris de valoració que consten en el punt 6 d’aquestes bases.

6. Criteris de valoració
Els  criteris  que  serviran  per  valorar  les  sol·licituds  presentades  es  puntuaran  i  seran  els
següents:

 Aportació original, d’interès per al coneixement i feta amb rigor científic: fins a 15 punts.
 Grau de compliment dels criteris de qualitat, prenent com a referència la darrera edició

publicada pel centre d’estudis sol·licitant: fins a 15 punts. 
(S’adjunten com a annex d’aquestes bases els criteris de qualitat de les publicacions
periòdiques, així com els paràmetres relatius a la presentació de la revista, a la gestió
editorial i a les característiques dels continguts. En el cas de les monografies, actes de
congressos i publicacions equivalents, són d’aplicació els criteris generals de qualitat
en l’edició científica. De manera subsidiària, i en els aspectes en què siguin aplicables,
es tindran en compte per a les monografies els criteris de qualitat establerts per a les
publicacions periòdiques, recollits en l’annex d’aquestes bases.) 

Altres criteris de valoració: fins a 12 punts.
 La col·laboració i complementarietat editorial amb el sector públic, privat i/o no lucratiu

(2,5 punts).
 La  cooperació  amb  un  altre  centre  d’estudis,  amb  una  entitat  cultural  o  amb  la

universitat amb voluntat d’optimitzar esforços i recursos (2,5 punts).
 La presència en un repositori electrònic d’accés obert dels exemplars de les revistes

científiques o publicacions periòdiques editades amb anterioritat  (2,5 punts).
 La utilització de llicències que afavoreixin una àmplia difusió i utilització dels continguts

objecte de difusió (2,5 punts).
 Publicacions editades amb principis de sostenibilitat  ambiental  i  que apliquin com a

mínim un criteri d’ecoedició (paper procedent de boscos de gestió sostenible, paper
lliure de clor, tintes vegetals o ecològiques, etc.) (2 punts)

Els criteris e) i f) donen compliment a l’ODS 4 de l’AGENDA 2030 de les Nacions Unides, en el
sentit que l’ accés al coneixement contribueix a una educació de qualitat.
El  criteri  g) dona  compliment  a  l’ODS  12,  que  aconsella  una  producció  ambientalment
responsable, i  a l’ODS 13, orientat a la disminució de les emissions generadores del canvi
climàtic 
Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 22
punts. 

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar a la Diputació pel canal electrònic o telemàtic i en el termini
que s’estableixi en la convocatòria. Cada peticionari podrà presentar una única sol·licitud.
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.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han d’estar  signades digitalment  per  la  persona
interessada o per  la  que representi  legalment  l’entitat.  Es  podran  utilitzar  els  sistemes de
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signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que  s’especifiquen  a  la  Seu
Electrònica.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de
Girona.
Els defectes de les 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 que
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 previstes en aquestes
bases corresponen al Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen:
–  La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de  beneficiari
establerts en aquestes bases.
– L’avaluació  de les sol·licituds,  efectuada d’acord amb els  criteris  establerts  en aquestes
bases.  Per  a  l’avaluació  de  les  sol·licituds,  es  podran  demanar  informes  específics  i/o
assessorament  a  la  Coordinadora  de  Centres  d’Estudis  de  Parla  Catalana (CCEPC)  i  a
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), com a entitats especialitzades que tenen com a àmbit de
treball el suport i la cooperació amb els centres i instituts d’estudis.
– 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 en què
s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,  motivada  degudament,  la  qual  ha
d’expressar  la  llista  de beneficiaris  proposats per  a  l’atorgament  de la  subvenció  i  la  seva
quantia, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en la qual caldrà indicar la causa de
l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:
President:
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació. 
Vocals:
La cap del Servei de Comunicació Cultural.
La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions.
Un/a representant de laCCEPC, designat prèviament per l’entitat.
Un/a representant de l’IRMU, designat prèviament per l’entitat.
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,  òrgan  que
resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de subvencions.
Es  notificarà  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 haurà 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,  els  sol·licitants
hauran d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

10. Forma d’acceptació
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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 d’aplicació.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació pel canal electrònic o telemàtic mitjançant el
model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat.
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a la Seu Electrònica.
A l’efecte  de la  justificació  es podran 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 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  de completar-los  en el
termini de 15 dies hàbils.
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost de l’objecte
subvencionat  finalment  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  atorgada
inicialment. 
Si l’import justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia sempre que la despesa
realitzada sigui igual o superior al 80 % del pressupost presentat. 
Quan la reducció de la despesa és superior al 20 % del pressupost presentat, es minorarà la
subvenció aplicant sobre el total justificat el percentatge establert en l’acord de concessió (tant
per cert que suposa l’import concedit respecte al pressupost presentat).
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base
13a, 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.
Els centres beneficiaris hauran de lliurar a la Diputació sis exemplars dels títols subvencionats.

11.1 Termini de justificació
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de l’any de
l’aprovació de la convocatòria corresponent. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini
de justificació de la subvenció.
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.

11.2 Requeriment
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de
la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció.

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  abans  d’haver  presentat  el  compte
justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

13. Compatibilitat de les 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,  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 hauran 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:

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

 En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
 En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El  centre  gestor  de  Comunicació  Cultural  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.

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 preveu l’article 29.7 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18. Protecció de dades
La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de tractar 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, 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 de les 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  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 els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors.

20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el  suport econòmic de la Diputació de
Girona a la pàgina de crèdits de la publicació subvencionada. 
També es farà constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions dels actes de
presentació  i  en  qualsevol  altre  material  que  s’editi  per  a  la  difusió  de  les  edicions
subvencionades.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del
règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran
les regles següents:
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j) Si encara és possible  complir-la  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.

k) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible  complir  l’obligació  en  els  termes establerts,  l’òrgan  concedent  pot  establir
mesures  alternatives,  sempre  que  aquestes  permetin  fer  la  difusió  del  finançament
públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de
fixar un termini no superior a 15 dies perquè les adopti, amb l’advertència que aquest
incompliment 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 les subvencions.
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) En cas que el títol de l’edició subvencionada sigui finalment diferent al que figura en la

sol·licitud presentada, notificar per escrit a la Diputació de Girona i acreditar que es
tracta del mateix projecte editorial subvencionat.

d) En el cas de les revistes científiques i  les publicacions periòdiques,  editar la versió
electrònica corresponent,  la  qual  s’haurà de posar a disposició  del  públic  des d’un
repositori d’accés obert que en permeti la consulta a text complet com a molt tard un
any després d’haver estat publicades en paper.

e) 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.

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

g) 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.

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
i) 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 de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de 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 en el mercat suficient nombre d’entitats que els
realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la
concessió de la subvenció. 

j) 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.

22. Principis ètics i de conducta
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
posar en coneixement dels 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:

 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.

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
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 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts, o bé 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 dugui a terme per al
seguiment i/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
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
manera directa per previsió legal, en el 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, serà d’aplicació 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 previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions.

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

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 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.
 El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,

de 13 de juny.
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
 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  correspondrà 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.

25. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el  Butlletí
Oficial de la Província de Girona, 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 tingui lloc del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases previst en
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
Disposició derogatòria
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Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior,  del
mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.
ANNEX 
CRITERIS DE QUALITAT EN L’EDICIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
Característiques bàsiques (requisits previs per avaluar la revista)
1. Menció de l’equip editorial: S’ha de mencionar l’existència d’un consell editorial, de redacció
o responsable científic.
2. Identificació dels autors: En els treballs, hi ha de figurar el nom de l’autor o dels autors, i la
seva filiació acadèmica i/o professional.
3. Lloc d’edició: El lloc d’edició de la revista s’ha de fer constar en un lloc ben visible.
4. Entitat editora: L’entitat o institució editora de la publicació s’ha de fer constar en un lloc ben
visible.
5. Menció del director/editor: A la revista, hi ha de constar el nom del director/s o editor/s de la
publicació. 
6.  Menció  de  l’adreça  de  la  revista:  S’ha  de  mencionar  l’adreça  postal  o  electrònica  de
l’administració de la revista en un lloc ben visible, perquè es puguin dur a terme les sol·licituds
de subscripcions, els intercanvis amb altres revistes, etc.
Paràmetres relatius a la presentació de la revista
7. Pàgines de presentació (coberta i portada): Han d’incloure el títol complet, el número d’ISSN,
el volum, el número, la data i la capçalera bibliogràfica.
8. Fitxa bibliogràfica: La pàgina de crèdits ha d’incloure la fitxa bibliogràfica de la publicació.
9. Menció de periodicitat: La revista ha de mencionar la seva periodicitat o, si no, el nombre de
fascicles que editarà cada any.
10. Taula de continguts: En cada número s’ha d’incloure una taula de continguts o sumari, on
consti el títol, l’autor i, almenys, la pàgina inicial de cada article.
11.  Capçalera  bibliogràfica  a  l’inici  de  l’article:  A  l’inici  de  cada  article  ha  d’aparèixer  la
capçalera bibliogràfica de la revista, per indicar-hi la font.
12. Capçalera bibliogràfica a cada pàgina: La capçalera bibliogràfica també ha d’aparèixer en
cada pàgina dels articles publicats.
13.  Membres del comitè editorial o del consell de redacció: S’ha de mencionar els noms dels
membres del comitè editorial o del consell de redacció de la revista.
14.  Afiliació  institucional  dels  membres del  comitè  editorial  o del  consell  de redacció:  S’ha
d’indicar els noms de les institucions a les quals estan adscrits els membres del comitè editorial
(no s’ha de confondre amb el consell assessor o amb el comitè científic: els noms dels seus
membres també han d’anar acompanyats dels  seus llocs de treball).  No n’hi  ha prou amb
indicar-ne el país de procedència.
15.  Afiliació institucional dels autors: S’ha de proporcionar almenys el nom de la institució on
s’adscriuen l’autor o autors de cada article. Aquesta informació es pot trobar tant al principi com
al final de cada article, així com en les «llistes de col·laboradors» o «informació dels autors»
que apareixen entre les primeres o les últimes pàgines de cada fascicle.
16.  Publicació de jornades: En el cas que la revista reculli les actes d’unes jornades, caldrà
referenciar els membres del comitè científic de les jornades i explicitar el procés de selecció de
comunicacions.
Paràmetres relatius a la gestió i la política editorial
17. Data de recepció i acceptació d’originals: Han d’aparèixer les dues dates.
18. Identificació: Cada revista ha de tenir el codi ISSN corresponent i anar identificada amb el
codi de barres corresponent.
19. Definició de la revista: S’ha de mencionar l’objectiu, la cobertura temàtica i el públic al qual
es dirigeix la revista.
20.  Sistema de selecció  d’articles:  En  la  revista  ha de constar  el  procediment  utilitzat  per
seleccionar els articles que s’hi publiquen.
21.  Avaluadors  externs:  D’acord  amb el  que és  habitual  en les  revistes científiques,  en el
sistema de selecció d’articles han d’intervenir-hi avaluadors externs al consell editorial o comitè
de redacció de la revista.
22. Autors externs: Almenys el 50 % dels treballs publicats han de provenir d’autors externs a
l’entitat editora de la revista. En el cas de revistes editades per associacions, es consideren
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autors vinculats a l’entitat editora els que formin part de la directiva de l’associació o figurin en
l’equip de la revista.
23.  Obertura  editorial:  El  comitè  editorial  o  consell  de  redacció  ha  d’incorporar  persones
externes als òrgans directius de l’entitat editora de la revista.
24.  Serveis d’informació:  La revista ha d’estar inclosa en algun servei  d’indexació,  resums,
directoris o bases de dades.
25.  Compliment  de  la  periodicitat:  La  revista  ha  d’editar  cada  any  el  nombre  de  fascicles
corresponents amb la periodicitat expressada.
Paràmetres relatius a les característiques dels continguts
26. Contingut original: Els articles han de ser majoritàriament treballs d’investigació, edicions de
textos antics, comunicacions científiques o creacions originals.
27.  Instruccions als autors: En cada fascicle han d’aparèixer les instruccions als autors sobre
l’enviament d’originals i resums, així com una referència a la cessió de drets per part de l’autor
a favor de la revista, tant per a l’edició impresa com per a la comunicació pública de la versió
electrònica.
28. Elaboració de les referències bibliogràfiques: En les instruccions als autors s’han d’indicar
les normes d’elaboració de les referències bibliogràfiques.
29. Exigència d’originalitat: En la presentació de la revista o en les instruccions als autors s’ha
de mencionar aquesta exigència per als treballs sotmesos a publicació.
30. Resums en almenys dos idiomes: S’han d’incloure resums en l’idioma original del treball i
almenys en un segon idioma.
31.  Paraules clau en almenys dos idiomes: S’han d’incloure paraules clau en l’idioma original
del treball i almenys en un altre idioma.”

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.”

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

26. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions
per  al  Foment  de  produccions  editorials  -  Comunicació  Cultural.
2021/X020100/8604

El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 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
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla

209



Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per al
Foment de produccions editorials a les comarques gironines.

La Diputació de Girona,  a través del  Servei  de Comunicació Cultural  de l’Àrea de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació presta un servei públic definit per la
promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori i el patrimoni
de les terres de Girona. En aquest sentit, estableix una línia de subvencions destinada
a fomentar la publicació de produccions editorials d’interès cultural  i,  especialment,
l’edició de treballs que contribueixen a un millor coneixement de la història, la societat i
el patrimoni natural i cultural de les terres de Girona.

L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el que preveu l'Ordenança
general de subvencions,  l'atorgament de subvencions adreçades als editors i  a les
organitzacions no lucratives que editin publicacions d'interès cultural i, especialment,
que siguin obres d’autors/es gironins/es i/o  de temàtica centrada en l’àmbit  de les
comarques gironines.

La  Diputació  de  Girona  s’ha  fixat  el  compromís  d’assolir  els  objectius  de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per això,
i en virtut de les seves competències i com a administració pública supramunicipal,
s’ha  proposat  l’objectiu  de  treballar  per  a  la  transformació  progressiva  de  la
demarcació  perquè  esdevingui  un  territori  que  prioritzi  la  sostenibilitat  social,
econòmica i ambiental. D’acord amb aquests objectius, mitjançant aquestes bases de
subvencions es pretén contribuir al compliment dels ODS 12 i 13 de l’Agenda 2030, els
quals promouen, respectivament, una producció mediambientalment responsable i la
disminució de les emissions generadores del canvi climàtic. Per això, s’ha incorporat a
aquestes bases un criteri de valoració que atorga puntuació a aquelles publicacions
editades amb principis de sostenibilitat  ambiental  i  que apliquin criteris d’ecoedició.
D’altra  banda,  l’objectiu  mateix  d’aquestes  bases,  l’edició  de  publicacions  d’interès
cultural, té impacte sobre l’ODS 4, orientat a promoure per a tothom una educació
inclusiva, equitativa i de qualitat.

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  al  Foment  de
produccions editorials.

D’acord  amb els  antecedents exposats,  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 al
Foment de produccions editorials, que es transcriuen literalment a continuació:

“BASES  ESPECÍFIQUES  REGULADORES  DE  SUBVENCIONS  PER  AL  FOMENT  DE
PRODUCCIONS EDITORIALS

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen com a objecte fixar i estructurar el procediment per a la concessió de
subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de
Girona  per  finançar  produccions  editorials  d’interès  cultural  que  contribueixin  a  enriquir  el
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patrimoni bibliogràfic de les comarques gironines. 
Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials d’interès cultural de l’àmbit de
les comarques gironines, publicades en suport paper o en suport electrònic, que compleixin els
requisits següents: edicions en llengua catalana, que incloguin el corresponent número d’ISBN i
de dipòsit legal, que siguin comerciables a través dels canals habituals de venda de llibres (en
el  cas  d’edició  electrònica,  que  es  posin  a  la  venda  des  de  portals  que  en  permetin  la
descàrrega o bé la consulta en línia), i que tinguin un mínim de 48 pàgines més les cobertes
(excepte els llibres infantils,  de teatre o poesia, novel·les gràfiques o cançoners i  els llibres
electrònics). S’inclouen també aquelles publicacions editades per entitats i editors que no siguin
de les comarques gironines si el tema o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció són
d’aquest àmbit territorial.
Queden excloses de subvenció les edicions compreses en els supòsits següents:

- Les revistes o publicacions periòdiques.
- Els llibres d’ensenyament.
- Els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb edició limitada i numerada.
- Les  obres  editades  en  fascicles  o  en  fulls  no  relligats  o  canviables,  i

permanentment actualitzades.
- Les obres editades per entitats o empreses que només siguin assequibles als

socis  o  adherits  respectius,  i  les  editades  expressament  per  a  la  venda  a
terminis.

- Les obres en què el text no sigui majoritàriament en català.
- Els llibres infantils sense text.
- Els catàlegs d’exposicions el contingut literari dels quals sigui part minoritària del

conjunt.
- Els  suplements  de  publicacions  i  les  publicacions  que  es  comercialitzin

principalment de forma condicionada a l’adquisició d’una altra.
- Els àlbums, retallables o quaderns d’exercicis.
- Els volums solts d’una obra completa, en el cas que no es comercialitzin per

separat.
- Les reimpressions i les reedicions, excepte si la primera edició data de més de

deu anys  d’antiguitat  o  bé  si  l’obra  incorpora  un  nou  contingut  (estudi  crític,
pròleg, nova traducció o revisió, etc.).

Aquests  supòsits  són  enumeratius  i  ampliables.  Així  mateix,  la  Comissió  Avaluadora  pot
reconsiderar, si escau, els supòsits establerts, ateses raons d’oportunitat.
En  queden  excloses  les  publicacions  que  siguin  objecte  d’atenció  mitjançant  conveni,
subvenció de caràcter nominatiu o altres línies específiques de la Diputació de Girona.
D’acord amb el  compromís que s’ha fixat  la  Diputació  de Girona d’assolir  els  objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de treballar, per
tant,  per  la  transformació  progressiva  de la  demarcació  perquè  esdevingui  un  territori  que
prioritzi  la  sostenibilitat  social,  econòmica i  ambiental,  s’ha incorporat  a aquestes bases un
criteri  de valoració que atorga puntuació a aquelles publicacions editades amb principis  de
sostenibilitat ambiental i que apliquin criteris d’ecoedició, amb la qual cosa es pretén contribuir
al compliment dels ODS 12 i 13 de l’Agenda 2030, els quals promouen, respectivament, una
producció mediambientalment responsable  i la disminució de les emissions generadores del
canvi  climàtic.  D’altra  banda,  l’objectiu  mateix  d’aquestes  bases,  l’edició  de  publicacions
d’interès cultural, té impacte sobre l’ODS 4, orientat a promoure per a tothom una educació
inclusiva, equitativa i de qualitat.

2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència  competitiva  i
convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període
fixat  en  la  convocatòria  i  establint-ne  una  prelació  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració
establerts en aquestes bases.
La convocatòria l’aprovarà la Junta de Govern.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a  l’obtenció
d’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  aquella  que,  de manera  inequívoca,  respongui  a  la
naturalesa  de  l’objecte  d’aquestes  bases,  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.
Despeses subvencionables: les relatives a la producció de les publicacions (despeses de drets
d’autor, correcció, reproducció de fotografia, treballs de disseny gràfic i il·lustració, impressió,
maquetació, enquadernació, despeses de paper en el cas que aquestes no estiguin incloses en
els despeses d’impressió,  etc.)  i  a la seva difusió i  comercialització (enviament,  promoció i
comunicació, etc.).
Tot i  que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es consideren
despeses imputables a la publicació subvencionada les demostrables mitjançant una factura el
destinatari  de  la  qual  sigui  l’entitat  o  editor  beneficiari  de  la  subvenció.  Així  doncs,  no
s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors de la mateixa editorial
beneficiària de la subvenció.
Despeses  no  subvencionables:  no  es  consideren  despeses  subvencionables  els  tiquets
d’autopista o de pàrquing, les despeses de telèfon o altres despeses la realització de les quals
no  sigui  clarament  demostrable  i  estrictament  necessària  per  a  l’edició  de  la  publicació
subvencionada. 
Tampoc no es consideren despeses subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA
quan  aquests  tinguin  el  caràcter  de  deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  del
sol·licitant  de  la  subvenció.  Així,  el  pressupost  que  es  faci  constar  en  la  sol·licitud  no  ha
d’incloure l’import en concepte d’IVA.
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de l’any de la
convocatòria.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els editors
(persones físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives de l’àmbit de les comarques
gironines. També hi poden concórrer entitats i editors que no siguin de les comarques gironines
si el tema o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció són d’aquest àmbit territorial.
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones 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.
No poden optar a aquestes subvencions: les administracions i entitats públiques, les empreses
públiques,  les  mancomunitats,  les  comunitats  o  associacions  de  municipis  o  els  consorcis
públics amb participació municipal, les persones físiques i jurídiques contractades per gestionar
produccions editorials impulsades pels ens locals, les congregacions i institucions religioses, els
partits i les associacions polítiques, els sindicats, les coalicions electorals, els grups municipals i
altres estructures d’ordre similar,  les associacions de pares i mares, i  altres entitats d’ordre
similar.

5. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini
que s’estableixi en la convocatòria. Les empreses editorials poden presentar un màxim de dues
sol·licituds. Els autors, els editors no dedicats professionalment a l’activitat professional i les
entitats  sense  ànim de  lucre  poden  presentar  una  única  sol·licitud  de  subvenció  en  cada
convocatòria.
En cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds es poden 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.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la  persona
interessada  o  per  la  que  representi  legalment  l’entitat.  Es  poden  utilitzar  els  sistemes  de
signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que  s'especifiquen  a  la  Seu
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electrònica. Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona.
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 que
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.
6. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades són els següents:

a) Publicacions  editades  per  entitats  o  per  empreses  editorials  (persones  físiques  o
jurídiques) que es dediquen professionalment a l’activitat editorial: 10 punts

b) Publicacions editades pels seus autors: 5 punts
Altres criteris de valoració:

c) L’interès cultural de l’edició: fins a 10 punts. S’avaluaran els aspectes següents:  a.1)
valor documental, científic o literari de l’obra (fins a 5 punts), i  a.2) obra relacionada
amb commemoracions o efemèrides culturals (5 punts).

d) L’interès  de  l’edició  en  l’àmbit  territorial:  fins  a  10  punts.  S’avaluaran  els  aspectes
següents:  b.1)  publicacions  que  divulguin  els  valors  naturals,  culturals,  socials  i
històrics de les terres gironines (5 punts), i b.2) vinculació territorial de l’autor/a o autors
(5 punts).

e) Les edicions o reedicions que suposin la recuperació d’obres exhauries o difícilment
trobables, o bé obres traduïdes per primer cop al català: 5 punts.

f) Difusió i comercialització de l’obra. Es valorarà que el sol·licitant disposi d’un pla de
comercialització de l’obra i una estratègia de difusió per diferents mitjans: 5 punts.

g) Experiència editorial. Editors que realitzin activitat editorial amb un mínim de tres anys
d’antiguitat  i  entitats  que  hagin  publicat  amb  anterioritat  com  a  mínim  dues
publicacions: 4 punts. 

h) Publicacions editades amb principis de sostenibilitat  ambiental  i  que apliquin com a
mínim un criteri d’ecoedició (paper procedent de boscos de gestió sostenible, paper
lliure de clor, tintes vegetals o ecològiques, etc.): 4 punts 

El  criteri  h) dona compliment  a  l’ODS 12 de l’AGENDA 2030 de les Nacions Unides,  que
aconsella una producció ambientalment responsable, i a l’ODS 13, orientat a la disminució de
les emissions generadores del canvi climàtic 
Per poder optar a les subvencions les sol·licituds han d’obtenir una puntuació mínima de 15
punts.
7. Forma de determinar la quantia de les subvencions
Les subvencions  que  s’atorguin  en  el  marc  d’aquestes  bases  s’imputen  amb  càrrec  a  les
aplicacions pressupostàries del Centre Gestor de Comunicació Cultural de l’estat de despeses
de la Diputació de Girona.
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 són les que es determinen específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es realitzi. S’avalua cada sol·licitud,
d’acord amb els criteris establerts al punt 6, i, atesa la qualificació obtinguda, el pressupost
presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determina l’import de la
subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost presentat per
a l’edició del llibre. L’import de la subvenció concedida ha de ser d’un màxim del 50 % del
pressupost presentat, i no pot ser superior als 2.500 euros ni inferior a 500 €, excepte en els
casos en què la quantia sol·licitada sigui inferior a aquest import mínim.
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectua seguint el procediment següent: s’atorga
inicialment a cada sol·licitud l’import màxim que segons les bases específiques es pot concedir
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(50 % del pressupost presentat, fins a un màxim de 2.500 euros), o la quantia sol·licitada si és
inferior a aquest import. Seguidament, es redueixen aquests imports de forma proporcional en
funció de la puntuació obtinguda. S’atorga l’import màxim que estableixen les bases a aquelles
sol·licituds que obtinguin la puntuació més alta, i es redueix proporcionalment el tant per cent
que escaigui d’acord amb l’import total a distribuir. En el cas que es disposi de crèdit suficient
per  atendre  totes  les  sol·licituds  concedint  l'import  màxim  establert  (50  %  del  pressupost
presentat,  fins a un màxim de 2.500 €) o,  si  és el  cas,  l'import  màxim sol·licitat,  es podrà
acordar concedir aquest import sense tenir en compte la puntuació.
Les sol·licituds que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera, per si el crèdit en la
convocatòria es pogués ampliar amb una quantitat addicional posteriorment a l’atorgament de
les subvencions.  La puntuació  obtinguda determinarà l’ordre de la  llista  d’espera i,  en cas
d’empat en la puntuació, es prioritzaran aquelles sol·licituds que tinguin major puntuació en els
apartats c) i d) dels criteris de valoració que consten en el punt 6 d’aquestes bases.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient de concessió d’aquestes subvencions corresponen al
Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació.
Les actuacions d’instrucció consisteixen en:

- La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari
establerts en aquestes bases.

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

- 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 en què
s’ha concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El  Servei  de  Comunicació  Cultural,  en  vista  de  l’expedient  i  de  l’informe  de  la  Comissió
Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,  motivada  degudament,  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 està integrada pels membres següents:
President:
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació.
Vocals: 
La cap del servei de Comunicació Cultural
El/La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden 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  ha  de  resoldre  definitivament  (si  escau,  en  diversos  actes)  l’atorgament  de  les
subvencions. 
Es notifica 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 des de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un
cop transcorregut aquest  termini  sense que s’hagi adoptat  la resolució,  els sol·licitants han
d’entendre desestimades les seves 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 presentar la justificació pel canal electrònic o telemàtic mitjançant el
model de compte justificatiu normalitzat degudament emplenat i signat.
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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
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s'especifiquen a la seu electrònica.
A l’efecte  de  la  justificació  es  poden presentar  totes  les  despeses imputables  a  l’actuació
subvencionada que, d’acord amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució,
amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents.
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es
comunica a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el termini
de 15 dies hàbils.
Els beneficiaris han de justificar l’import total de la subvenció concedida. Si el cost de l’objecte
subvencionat  finalment  resulta  superior,  la  subvenció  es  manté  en  la  quantia  atorgada
inicialment. D’altra banda, es redueix la subvenció concedida en el supòsit que, quan s’aporti la
documentació  justificativa,  la  despesa acreditada sigui  inferior  a  l’import  concedit  o  bé  s’hi
incorporin  conceptes  no  subvencionables.  La  minoració  s’efectuarà  aplicant  sobre  el  total
justificat el percentatge establert en l’acord de concessió (tant per cent que suposa l’import
concedit respecte del pressupost presentat).
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base
número 13, superin la despesa efectiva.
La Diputació  es reserva  el  dret  de demanar al  beneficiari  les factures acreditatives de les
despeses justificades.
Els  beneficiaris  de  les  subvencions  han  de lliurar  al  servei  de Comunicació  Cultural  de la
Diputació de Girona quatre exemplars de l’obra subvencionada, en el cas de llibres impresos,
en els quals ha de constar el suport de la Diputació de Girona.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la
Diputació de Girona pot 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 de justificació de les subvencions atorgades finalitza el 15 de novembre de l’any de
l’aprovació de la convocatòria corresponent. En cas que coincideixi  en dissabte o festiu, el
termini esmentat finalitza el dia hàbil següent.
No es concedeixen ampliacions del termini de justificació.
11.3. Requeriment de la justificació
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, s’ha de  requerir el
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la notificació formal, i se l’ha d’advertir que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció.
12. Pagament
El pagament de la subvenció s’ha de tramitar previ informe favorable de la persona responsable
del centre gestor.
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 les 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 de ser a càrrec de l’entitat respectiva.
15. Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no poden sol·licitar 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
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La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions. En aquest cas, el
beneficiari té l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent,
d’acord amb els supòsits següents:

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

 En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
 Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El  servei  de  Comunicació  Cultural  ha  de  tramitar,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació
és l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de 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 previstos a 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  27d’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 perla 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  casque  la  tramitació  de  la  sol·licitud  impliqui  la
comunicació  de dades d’altres persones ala  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,  espot
consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
19. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació s’entenen
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 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 la pàgina de crèdits de l’edició subvencionada.
També s’ha de fer constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions dels actes de
presentació  i  en  qualsevol  altre  material  que  s’editi  per  a  la  difusió  de  les  edicions
subvencionades.  A  l’efecte  de  comprovació,  cal  fer  arribar  aquestes  invitacions  o  altres
materials al Servei de Comunicació Cultural comunicaciocultural@ddgi.cat.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s’apliquen
les regles següents:

 Si encara és possible el seu compliment en els termes establers, l’òrgan concedent ha
de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini
no superior a quinze dies, amb l’advertència expressa que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.

 Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible complir l’obligació esmentada en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
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establir  mesures  alternatives,  sempre  que  aquestes  permetin  donar  la  difusió  del
finançament  públic  rebut.  En  el  requeriment  que  l’òrgan  concedent  dirigeixi  al
beneficiari,  s’ha  de  fixar  un  termini  no  superior  a  15  dies  perquè  les  adopti,  amb
l’advertència que aquest incompliment 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 les subvencions.
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 previstos en la legislació aplicable.
g) 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 en el 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.

h) En compliment del que estableix 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.

22. Principis ètics i de conducta
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
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques
que, al seu parer, sigui present en el procediment o el pugui. 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, les persones beneficiàries 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, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents:

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

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

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

- 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 manera 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  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 previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 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.
 El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aprovat  pel  Decret

179/1995, de 13 de juny.
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.

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 seva gestió i 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, 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  es  dugui  a  terme  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 publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
Disposició derogatòria
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior, del
mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.”

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
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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.”

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

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

27. Autorització i disposició de la despesa a favor de SUMAR per fer front als
costos  addicionals  generats  per  la  COVID-19  durant  els  períodes
compresos entre els mesos de juliol i desembre de 2020 i maig i juny de
2021 - Acció Social. 2021/D060103/8292

“En  data  20  de  desembre  de  2019  es  va  signar  un  conveni  de  col·laboració
interadministrativa entre aquesta Diputació i  el Departament de Treball,  Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la gestió integral del Centre de dia per a
gent gran Les Bernardes de Salt, per un període que s’inicia l’1 de gener de 2020 i fins al
31 de desembre de 2020, (CN/3987), exp. 2019/7985. 

Per  a  la  prestació  i  gestió  d’aquest  servei  es  va  subscriure  el  corresponent  conveni
d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL (en endavant SUMAR) (CN/3988), exp. 2019/8212.

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 (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
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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. 

El pacte tercer del conveni amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, per a l’encomana de la gestió del servei referit  anteriorment
(exp. 2019/7985), 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 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  als
períodes compresos entre els mesos de juliol i desembre de 2020 i entre els mesos de
maig i juny de 2021, i en data 15 d’octubre de 2021 s’ha aprovat l’expedient de generació
de crèdit 2GC 2/2021.

Per tot l’exposat, vist l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la 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 8.732,37 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 els períodes compresos entre els mesos de
juliol  i  desembre  de 2020  i  entre  els  mesos de  maig  i  juny  de  2021,  amb càrrec  a
l’aplicació pressupostària 100/2314/22706 (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  27è,  que  és  l’autorització  i
disposició  de  la  despesa  a  favor  de  SUMAR  per  fer  front  als  costos  addicionals
generats per la COVID-19 durant els períodes compresos entre els mesos de juliol i
desembre del 2020 i maig i juny del 2021. I també en el punt... bé, faríem el 27 i també
el punt 28è que és l’aprovació de l'addenda per a l’any 2022. Per tant, els pot explicar
tots dos i faríem una votació per separat, si cal. Senyora Puig, té la paraula.
La vicepresidenta terceira, senyora Maria Puig, intervé i manifesta: Gràcies, president.
Bon dia. Com ja diu el títol, en el punt 27 estem aprovant aquest augment de despesa
generada  per  la  gestió  del  Centre  de  Dia  de  Les  Bernardes.  Havíem  aprovat
anteriorment el període de gener a abril, aquests són els períodes següents, en tot
cas, per despeses addicionals generades per la COVID-19. I en el punt 28 aprovem
aquesta addenda en el ple d’octubre. Havíem aprovat la pròrroga d’aquest conveni de
col·laboració entre Generalitat i Diputació, aquí aprovem aquesta addenda de pròrroga
per al servei de l’any 2022 també per al centre de Les Bernardes amb un import que
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creix, donada l’actualització de les tarifes dels serveis residencials i de centre de dia.
Concretament és un import de 469.207.000,50 € per aquest servei de l’any 2022.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Puig. Alguna intervenció? No? Per tant,
entenc que els dos punts queden aprovats per unanimitat.

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

28. Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  per  a  l'any  2022  del  conveni
d'encàrrec a mitjà propi a SUMAR per a la gestió del Centre de dia les
Bernardes - Acció Social . 2021/D060103/8285

“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 17 de desembre de
2019 es va aprovar un conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a
Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, relatiu a la gestió integral del
Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt, per un període que s’inicia l’1 de
gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020, (CN/3988), exp. 2019/8212. 

En data 19 de febrer  de 2021 es va formalitzar  un acord  de pròrroga anual  amb
efectes 1 de gener de 2021 i fins al dia 31 de desembre de 2021 (exp. 2020/10215).

Atès  que  la  clàusula  setena  reguladora  de  la  vigència  del  conveni  estableix  la
possibilitat que si les dues parts ho acorden, sigui perllongat per anys successius fins
un màxim de 4 anys més, sent la vigència de la present addenda de l’1 de gener de
2022 al 31 de desembre de 2022.

Atès que per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre
de  2021  s’ha  aprovat  l’addenda  de  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració
interadministrativa  entre  el  Departament  de  Drets  Socials  de  la  Generalitat  de
Catalunya i la Diputació de Girona per a la gestió integral del Centre de dia per a la
gent gran Les Bernades de Salt, per un període d’un any més, des de l’1 de gener de
2022 al 31 de desembre de 2022 (exp. 2021/7701).

Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’un any
més, des de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022, el conveni amb SUMAR
del servei referit anteriorment.

Atès  que  la  Diputació  de  Girona  té,  entre  les  seves  funcions,  donar  suport  als
municipis  de les comarques de Girona amb l’objectiu  que tots  els  ciutadans de la
demarcació,  especialment  els  més  desfavorits,  disposin  d’uns  serveis  públics  de
qualitat.

Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist
l’informe  del  centre  gestor  i  previ  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec a mitjà propi de la
Diputació de Girona a Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL, per
a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt, CN/3988
(exp. 2021/8285), el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació:
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE LA
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DIPUTACIÓ  DE  GIRONA A  SUMAR,  SERVEIS  PÚBLICS  D’ACCIÓ  SOCIAL  DE
CATALUNYA, M.P., SL, PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE CENTRE DE
DIA PER A GENT GRAN “LES BERNARDES” DE SALT.
D’una part, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia 17 de desembre de 2019, i
facultat per aquest acte pel Ple del dia .........................., i assistit pel secretari general,
senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
De  l’altra,  el  senyor  Josep  Maria  Vidal  i  Vidal,  president,  que  actua  en  nom  i
representació de l’entitat, amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic
de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahït, núm.
91, 17003-GIRONA, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de
les facultats que li  són atribuïdes que li  atorga l’article 30 dels Estatuts Socials de
SUMAR, SL, modificats i degudament aprovats per acord de la Junta General en la
sessió del 6 de maig de 2021.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
EXPOSEN
Primer.- Que en data 30 de desembre de 2019 es va formalitzar el conveni d’encàrrec
de mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, SL per a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes,
ubicat al carrer Sant Dionís, número 42 de Salt.
Segon.- Que el pacte setè estableix que la vigència d’aquest conveni serà fins al 31 de
desembre de 2020, amb possibilitat de ser prorrogat per anys successius fins a un
màxim de 4 anys més.
Tercer.- Que en data 19 de febrer de 2021 es va formalitzar l’acord de pròrroga anual
amb efectes 1 de gener de 2021 i fins al dia 31 de desembre de 2021.
Quart.-  Que és voluntat  de les  parts  subscriure una nova pròrroga anual  d’aquest
conveni per a l’any 2022 entre la Diputació de Girona i SUMAR.
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts,
ACORDEN
Primer.- Pròrroga de la vigència
Prorrogar el conveni d’encàrrec a mitjà propi entre SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social  de Catalunya MP, S.L.  i  la Diputació de Girona,  per a la gestió  integral  del
Centre de Dia  per  a gent  gran Les Bernardes de Salt,  d’acord  amb les  següents
especificacions.
Segon.- La present pròrroga és d’aplicació des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia
31 de desembre de 2022.
Tercer.- La Diputació de Girona abonarà la quantitat  màxima de 469.207,50.-€ (IVA
exempt)  per  la  prestació  d’aquest  servei,  mitjançant  pagament  per  mensualitats
vençudes.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part  de SUMAR, mitjançant  la presentació de factures de la despesa realitzada en
funció del servei prestat.
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA.
La resta de clàusules del conveni continuen vigents.
I en prova de conformitat se signa aquest document.
Sr. Miquel Noguer i Planas
President de la Diputació de Girona
Sr. Josep Maria Vidal i Vidal 
President de SUMAR
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Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general”

SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 469.207,50 euros, a
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL (NIF B55023832), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 100/2314/22706 (Gestió centre de dia per a gent
gran Les Bernardes) del pressupost de l’exercici 2022, condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient.

TERCER. CONDICIONAR suspensivament l’acord anterior a la signatura de l’addenda
de pròrroga del conveni amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya relatiu a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes
de Salt (exp. 2021/7701).

QUART.  Sol·licitar  la  creació  del  projecte  de  despesa  amb  finançament  afectat
condicionat  a  la  signatura  de  l’addenda  de  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració
interadministrativa  amb  el  Departament  de  Drets  Socials  de  la  Generalitat  de
Catalunya, relatiu a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes
de Salt (exp. 2021/7701).

CINQUÈ.  FACULTAR  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  per  a  la  signatura
d’aquesta addenda de pròrroga i dels documents necessaris per a la seva execució i
per  a  l’adopció  de  qualsevol  resolució  al  respecte  de  l’encàrrec  esmentat,  amb
excepció  de  qüestions  que  per  llei  siguin  indelegables,  a  l’empara  de  la  funció
representativa que li  atribueix  l’article  34.1.b de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  de les
bases de règim local i normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per
acord del Ple de la Diputació de 17 de desembre de 2019.

SISÈ. PUBLICAR la present addenda de pròrroga del conveni al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la
Generalitat, als efectes de fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat
amb  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions  públiques de Catalunya,  (en la  seva versió  donada segons la  Llei
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica).

SETÈ. PUBLICAR la present resolució al portal de transparència de la Diputació de
Girona.

VUITÈ.  NOTIFICAR  la  present  resolució  al  Departament  de  Drets  Socials  de  la
Generalitat  de Catalunya i  a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya,
SL.”

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

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

29. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  de  la
Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal i de prevenció
incendis forestals - Medi Ambient. 2021/X020100/8080
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“El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la
línia  de  subvencions  “Subvencions  en  matèria  forestal”,  amb  l’objectiu  de  donar
assistència als municipis en matèria de prevenció d’incendis i per a la gestió forestal
de  finques  de  titularitat  municipal.  També  es  donarà  suport  al  desenvolupament
econòmic i social local en l’àmbit forestal.
Els efectes que es pretenen amb la seva aplicació són:

 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.

La campanya de subvencions en matèria forestal es concreta amb les línies següents:

Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments
silvícoles de millora.

 Suport  a  les  agrupacions  de  defensa  forestal  (ADF)  de  les  comarques
gironines.

 Suport  als  ajuntaments  de  menys  de  1.000  habitants  per  a  treballs  de
manteniment  de  franges  de  protecció  perimetrals,  zones  verdes  i  parcel·les
interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures
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de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

 Suport a les associacions de propietaris forestals per al  foment de la gestió
forestal  conjunta  amb  objectius  de  prevenció  d’incendis  i/o  producció  de
biomassa.

 Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb
tractor  en  camps  agrícoles,  demanades  pels  bombers  a  les  ADF  en  cas
d’incendis de terrenys de més de 50 ha.

La  campanya  de  subvencions  es  regula  mitjançant  unes  bases  reguladores  i
convocatòries anuals, i el procediment de concessió és la concurrència competitiva per
als ajuntaments i concurrència no competitiva per a les ADF.

La  Diputació  de  Girona,  en  exercici  de  la  seva  competència  d’assistència  als
ajuntaments, dóna suport a la gestió forestal sostenible de les forests comunals i/o
municipals;  per  altra  banda,  en  exercici  de  la  seva  competència  en  prevenció
d’incendis de municipis de menys de 20.000 habitants, dóna suport a les actuacions en
prevenció  d’incendis  dels  ajuntaments.  També presta  suport  a  les  Agrupacions  de
Defensa Forestal i a les associacions de propietaris forestals.

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  actuacions  en
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals.

D’acord  amb  els  antecedents  exposats, la  Comissió  Informativa  de  Territori  i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a
actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, que es transcriuen
literalment a continuació:

“BASES  ESPECÍFIQUES  REGULADORES  DE  LES  SUBVENCIONS  DE  LA
DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  PER  A  ACTUACIONS  EN  MATÈRIA  FORESTAL  I  DE
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Aquestes bases estan alineades amb els  objectius de desenvolupament  sostenible
següents:

Objectiu principal: ODS 15 Vida d’ecosistemes terrestres
Fites a què es contribueix: 

– Vetllar  per  la  conservació,  el  restabliment  i  l’ús sostenible  dels  ecosistemes
terrestres  i  els  serveis  que  proporcionen,  en  particular  els  boscos, en
consonància amb les obligacions contretes en virtut d’acords internacionals.

– Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos.

Objectiu secundari: ODS 13 Acció pel clima
Fites a què es contribueix: 

– Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el
clima i els desastres naturals.
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Objectiu terciari: ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides
Fites a què es contribueix: 

– Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que retin comptes.

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al
finançament d’actuacions en matèria forestal  i  de prevenció d’incendis  forestals.  La
finalitat  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases  és  fomentar  les  línies
següents:

 Suport  als  ajuntaments  per  a  la  gestió  forestal  sostenible  i  per  a  tractaments
silvícoles de millora.

 Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.
 Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment

de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals
en compliment  de la  Llei  5/2003,  de 22 d’abril,  de mesures  de prevenció  dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.

 Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal
conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa.

 Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor
en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis  de
terrenys de més de 50 ha.

A efectes de la línia 3 d’aquestes bases s’entén per:
 Franja perimetral: franja de terreny al voltant de nuclis i urbanitzacions, amb

una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb una massa
arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s’estableixen
en el  Decret  123/2005.  Aquestes franges exteriors de protecció han d’estar
definides en un projecte executiu aprovat per l’Ajuntament.

 Parcel·la interior municipal: terreny  de la urbanització o del nucli de població
que no està edificat i que és de propietat municipal. Aquestes parcel·les han
d’estar  situades  en  sòls  urbans  o  urbanitzables  segons  el  planejament
urbanístic del municipi.

 Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda.
 Polígon obligat: àmbit interior del nucli de població o de la urbanització definit

en el projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció de les parcel·les interiors i de zones verdes.

 Obertura:  Aclarida  i/o  selecció  de  tanys,  poda,  estassada  de  sotabosc  i
eliminació de restes.

 Manteniment: Estassada de sotabosc i eliminació de restes.

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  fixat  en  les  convocatòries  (que  han  d’aprovar  la  Junta  de  Govern)  i
s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts 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 respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis
subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.

o Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible:
a) 
1. Crear, mitjançant un conveni, reserves forestals destinades a la conservació de

boscos  singulars  d’espècies  no  exòtiques  que  es  deixin  a  evolució  natural
durant un període de 25 anys. El concepte finançat són els aprofitaments no
realitzats  durant  aquest  període.  A  aquest  efecte,  es  compensaran  els
ingressos no obtinguts en funció de la producció del rodal corresponent en el
període establert anteriorment. L’import de la subvenció obtinguda haurà de ser
incorporat al fons de millores de l’any següent.

2. Ampliar, mitjançant un conveni, la superfície de reserves forestals destinades a
la conservació de boscos singulars, creades anteriorment per conveni amb la
Diputació de Girona, creant una nova zona de reserva adjacent a la primera,
durant un període de 25 anys. El concepte finançat són els aprofitaments no
realitzats  durant  aquest  període.  A  aquest  efecte,  es  compensaran  els
ingressos no obtinguts en funció de la producció del rodal corresponent en el
període establert anteriorment. L’import de la subvenció obtinguda haurà de ser
incorporat al fons de millores de l’any següent.

b)  Millora  i  manteniment  d’infraestructures  i  instal·lacions  per  al  foment  de  la
ramaderia extensiva.*

c) Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics conreus o pastures.
Per  comprovar-ne  la  preexistència  s’agafarà  com a  referència  la  informació
cadastral i la fotografia aèria del vol americà de l’any 1956.

d) Actuacions de custòdia de boscos de titularitat privada per part d’ajuntaments,
en les quals es prioritzin els objectius de conservació.

e)  En  els  terrenys  forestals  declarats  d’utilitat  pública,  la  realització  d’altres
actuacions de millora forestal previstes en el programa anual de millores regulat
per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i el Decret 377/1996,
de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió dels fons de millores per a la
conservació  i  el  manteniment  dels  boscos  d’utilitat  pública  propietat  de  les
entitats locals. S’exclouen expressament els treballs susceptibles d’aprofitament
comercial. L’ajut de la Diputació de Girona serà complementari a l’obligatorietat
de reinvertir el 15 % dels ingressos obtinguts, d’acord amb el Decret esmentat, i
les quantitats percebudes en concepte de subvenció s’aplicaran a les millores
previstes en el  programa o s’incorporaran al fons de millores per a l’exercici
següent.*

f) En tots els terrenys forestals de titularitat municipal, siguin o no declarats d’utilitat
pública,  l’execució  de  treballs  de  millora  previstos  en  els  instruments
d’ordenació  forestal  o  plans  de  prevenció  d’incendis  forestals*  aprovats  per
l’Administració  forestal  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  S’exclouen
expressament  els  treballs  susceptibles  d’aprofitament  comercial.  Podran  ser
subvencionables  actuacions  incloses  en  un  IOF  o  en  un  pla  de  prevenció
d’incendis  forestals  encara  no  aprovats  però  presentats  a  la  Generalitat  de
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Catalunya. En aquest cas la Diputació demanarà l’informe tècnic favorable de
l’organisme competent de la Generalitat.*

g) La realització de tasques de gestió tècnica de les forests: redacció, si escau,
dels programes anuals de millores i  d’aprofitaments,  assistència tècnica a la
gestió, assenyalaments, mesuraments, reconeixements i totes les actuacions a
què obliga la legislació.

*En  tots  els  casos,  s’exclou  el  concepte  de  arranjament  de  camins,  atès  que
aquest  concepte s’atén des del  fons de subvencions del  Servei  de Cooperació
Local de la Diputació de Girona.

o  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines:

— Actuacions de les ADF:
- Actuacions de tractament de la vegetació, de creació d’infraestructures per a

l’extinció  d’incendis  o  de  manteniment  de  la  vialitat,  que  s’ha  de  realitzar
d’acord amb les previsions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit
d’actuació  de  l’ADF,  aprovat  per  la  Generalitat  de  Catalunya.  Podran  ser
subvencionables  actuacions  incloses  en  un  pla  de  prevenció  d’incendis
forestals encara no aprovat però presentat al Servei de Prevenció d’Incendis de
la Generalitat  de Catalunya.  En aquest  cas la Diputació demanarà l’informe
tècnic favorable d’aquest organisme. 

- Altres  actuacions  establertes  en  el  Decret  64/1995,  de  7  de  març,  sobre
mesures de prevenció d’incendis forestals, o manteniment de dipòsits d’aigua
per a l’extinció d’incendis que formin part de la xarxa de dipòsits aptes per a
l’ús dels bombers.

- Despeses derivades del consum de combustible, el lloguer o el manteniment
de maquinària i vehicles, assegurances, impostos de vehicles, taxes, despeses
ordinàries de software i/o tràmits de gestoria.

- Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit de
l’ADF.

— Actuacions de les associacions o federacions d’ADF:
 Actuacions de suport a les ADF associades.
 Adquisició  i  instal·lació  de  càmeres  digitals  per  a  la  detecció  d’incendis

forestals.

o  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals  en  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les
instal·lacions situats en terrenys forestals:

a) Manteniment de franges perimetrals de prevenció a fi de complir les condicions
que estableixen la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005.

b) Obertura de parcel·les interiors de titularitat municipal i zones verdes a fi de
complir les condicions que estableixen la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005.

c) Manteniment de parcel·les interiors de titularitat municipal a fi de complir les
condicions que estableixen la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005.

El treballs de manteniment es podran fer per mitjans mecànics, però també mitjançant
l’acció dels ramats.
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o  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal
conjunta en col·laboració amb ajuntaments o altres ens locals.

— Actuacions d’assistència  externa per part  de personal  tècnic qualificat  a les
associacions  per  al  foment  de  la  gestió  forestal  conjunta  amb  objectius  de
prevenció d’incendis i/o producció de biomassa, tals com:

 Foment de noves adscripcions a instruments d’ordenació forestal conjunta.
 Foment  de  redacció  d’instruments  d’ordenació  conjunta  en  l’àmbit  de

l’associació.
 Elaboració  de plans  d’aprofitaments  a partir  dels  instruments d’ordenació

forestal existents.
 Assistència tècnica per a la gestió de subvencions en matèria de GFS de

manera conjunta.
 Redacció  dels  contractes  privats  entre  l’associació  i  els  socis  per  a  la

realització de treballs forestals.
 Redacció  dels  plecs  de  condicions  tècniques  i  administratives  de  les

actuacions  i  dels  contractes  entre l’associació  i  les  empreses de treballs
forestals.

 Obtenció de permisos i comunicacions.
 Marcatge, direcció d’obra i seguiment de treballs.
 Elaboració d’informes de seguiment i valoració d’actuacions.
 Foment  de  subministrament  de  biomassa  a  ajuntaments,  particulars  o

indústria.
 Foment de la dinamització de la gestió forestal conjunta amb objectius de

prevenció d’incendis i/o producció de biomassa.
 Assessorament tècnic per a la dinamització dels plans forestals municipals i

els plans estratègics.

o  Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor
en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de més
de 50 ha.

– Despeses de carburant de tractor.

Per al conjunt de línies es consideren despeses no subvencionables:

1. Els treballs realitzats amb mitjans propis, tret que es tracti de personal de nova
contractació específica per a l’actuació en concret.

2. Els treballs que coincideixin amb els previstos en altres sol·licituds d’alguna de
les línies de subvenció establertes en aquest bases.

3. Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat l’objecte
de la subvenció o que no siguin directament i clarament imputables al projecte
subvencionat.

4. L’obertura, l’eixamplament o la pavimentació de camins i l’arranjament del ferm
de camins pavimentats.

5. La redacció de plans d’actuació municipal,  segons la normativa de protecció
civil.

6. Els  treballs  forestals  en què un possible  aprofitament  comercial  cobriria  les
despeses.

7. Les  despeses  corresponents  a  contractacions  amb  persones  vinculades  al
beneficiari.
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8. Les altres previstes en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

No  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.

Per  a  totes  les  línies,  en  cas  que  se  subvencioni  l’adquisició,  la  construcció,  la
rehabilitació o la millora de béns inventariables, el període durant el qual el beneficiari
haurà de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció, que no
pot ser inferior a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys
per a la resta de béns (art. 31.4 de l’LGS).

El període d’execució és de l’1 de gener de l’any de la convocatòria corresponent fins
a la data que la convocatòria determini com a límit per justificar les despeses.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:

–  Suport  als  ajuntaments per  a  la  gestió  forestal  sostenible  i  per  a  tractaments
silvícoles de millora: Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades
(EMD) de municipis  de la  província de Girona que tinguin aprovat  el  plànol  de
delimitació, d’acord amb la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis  en  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les
instal·lacions situats en terrenys forestals, i que siguin propietaris de finques que
tinguin  la  consideració  de  terrenys  forestals  d’acord  amb  l’article  2  de  la  Llei
6/1988, de 30 de març, forestal  de Catalunya, o bé, en cas del concepte  d de
l’apartat 4.2, qualsevol ajuntament de la demarcació, i en el cas del concepte  e,
tots els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos
de titularitat privada.

–  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines:
Les ADF i les associacions i federacions d’ADF que incloguin ADF de la província
de Girona, que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent.

–  Suport  als  ajuntaments  de  menys  de  1.000  habitants  per  a  treballs  de
manteniment  de  franges  de  protecció  perimetrals,  zones  verdes  i  parcel·les
interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals:  Els ajuntaments i les
EMD de municipis de la província de Girona de menys de 1.000 habitants que
compleixin les condicions següents:

Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament.
Disposar d’un projecte executiu aprovat o, quan el projecte no sigui necessari per

la naturalesa dels  treballs,  una memòria que determini  els  treballs  sobre la
vegetació  que s’han  de fer  per  al  compliment  de les  obligacions  de la  Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats
en terrenys forestals
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Si es demana la subvenció pel manteniment de franges perimetrals, cal que estigui
executada l’obertura de les franges per a les quals es demana subvenció.

Si es demana subvenció per parcel·les interiors municipals i/o zones verdes, cal
que l’Ajuntament sigui propietari de les zones verdes o les parcel·les interiors
per a les quals es demana subvenció.

–  Suport  a  les  associacions  de  propietaris  forestals  per  al  foment  de  la  gestió
forestal  conjunta.  Les  associacions,  agrupacions  i  federacions  de  propietaris
forestals de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al
registre corresponent  i  que en el  seu àmbit  de treball  disposin  d’un instrument
d’ordenació  forestal  conjunta  o  d’un  document  de  planificació  estratègica  o
equivalent, que planifiqui a en els àmbits municipal o supramunicipal actuacions de
prevenció d’incendis i/o aprofitament de biomassa, i que disposin d’un acord de
col·laboració amb un o més ajuntaments o altres ens locals.

–  Suport  a  les  federacions  i  associacions  d’ADF  per  a  actuacions  urgents  amb
tractor en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis
de més de 50 ha. Les associacions o federacions d’ADF, vehiculant accions dutes
a terme per les ADF associades que hagin realitzat accions urgents d’estripat de
camps en cas d’incendi forestal sota sol·licitud dels bombers.

Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  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 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. 

 Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Cada sol·licitud serà
avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts.

D’acord  amb  la  qualificació  aconseguida,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació
pressupostària establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció
que es concedeix, sobre la base dels percentatges i amb els màxims per al conjunt
de conceptes d’aquesta línia que s’especifiquen a continuació:

-Ajuntaments de municipis de menys de 2.000 hectàrees i EMD: import
màxim de 3.000 euros.
-Ajuntaments de municipis entre 2.000 i 5.000 hectàrees: import màxim
de 4.500 euros.
-Ajuntaments de municipis de més de 5.000 hectàrees: 6.000 euros.

En cas de sol·licituds per al concepte a.1 i a.2, la subvenció podrà ser d’un màxim
de 15.000 euros, independentment de la superfície municipal. Tanmateix, en cap
cas se superarà el límit màxim de 15.000 euros de subvenció per al conjunt de
conceptes d’aquesta línia.

La subvenció correspondrà, com a màxim, al 75 % del pressupost previst per a
l’actuació, excepte per als conceptes  a.1 i  a.2 en cas d’establiment de reserves
forestals, que correspondrà al 100 % de l’import que correspondria als ingressos
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per l’aprofitament no realitzat durant el període de 25 anys de vigència del conveni
que s’haurà de signar entre la Diputació i la propietat. A aquest efecte es tindrà en
compte el preu per a la fusta en peu o el suro a l’arbre, que serà calculat pels
tècnics de la Diputació de Girona en funció dels preus a la llotja de Vic. En cas que
la memòria contingui una previsió de producció que resulti dubtosa, els tècnics de
la  Diputació  de  Girona  es  reserven  el  dret  de  sol·licitar  l’IOF.  En  cas  que  es
consideri  que  els  valors  no  s’ajusten  a  la  realitat,  es  podran  prendre  com  a
referència els valors de producció de l’Inventari Forestal de Catalunya. 

  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. A
cada  ADF li  correspondrà  la  següent  dotació  mínima en  funció  de  la  superfície
forestal  del  seu àmbit,  del  fet  que aquesta  inclogui  municipis  declarats  d’alt  risc
d’incendi segons el Decret 64/1995, i del fet que pertanyi a un perímetre de protecció
prioritària.  Aquesta  quantitat  haurà  de  ser  invertida  íntegrament  en  el  concepte
subvencionable sol·licitat. 

0  a  2.000  ha  de
superfície forestal

2.000 a 5.000 ha 5.000 a 15.000 ha > 15.000 ha

PPP 1.600 2.400 3.300 4.500
Alt risc d’incendi 1.300 2.200 2.900 4.300
No alt risc d’incendi 1.100 2.000 2.600 4.000

Aquesta  dotació  podrà  ser  augmentada  equitativament,  segons  la  disponibilitat
pressupostària, sense superar mai els límits següents:

—  4.100  euros  per  a  les  ADF  amb  una  superfície  forestal  de  fins  a  5.000
hectàrees.

— 5.100 euros per a les ADF amb una superfície forestal entre 5.001 i 15.000
hectàrees.

— 6.100 euros per a les ADF amb una superfície superior a 15.000 hectàrees.

— 8.500 euros per a les associacions o federacions d’ADF, segons la fórmula
següent:

 Import de Subvenció a X = (0,1 · proporció nre. ADF associades  x + 0,9 ·
proporció àrea x) · import total disponible

On:
proporció  nre.  ADF  associades x =  nre.  associades  a  X/  SUMATORI  nre.

associades i 
proporció àrea x = àrea de X/ SUMATORI àrees i

La subvenció correspondrà, com a màxim, al 75 % del pressupost previst per a
l’actuació.

  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals  en  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les
instal·lacions situats en terrenys forestals:

S’estableix l’import màxim de subvenció per a cada concepte sol·licitat amb els valors
següents:
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 Per al concepte a (treballs en franges perimetrals de prevenció) l’import màxim
de la subvenció serà de 6.000 € per municipi.

 Per al concepte  b (obertura de parcel·les interiors municipals i zones verdes)
l’import màxim de la subvenció serà de 2.000 € per municipi.

 Per al concepte  c (manteniment de parcel·les interiors) l’import màxim de la
subvenció serà de 2.000 € per municipi.

L’import màxim que es pot atorgar per municipi és de 7.500 €.

El percentatge màxim de subvenció per a franges de prevenció, parcel·les interiors
municipals i zones verdes serà del 75 % de les despeses subvencionables.

  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal
conjunta.

S’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la
base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària
establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció que es concedeix,
en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació:

 L’import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és de 3.000 €.
 L’import  màxim  subvencionable  serà  del  50  %  del  total  de  la  despesa

prevista.
 Cada associació pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud.

Les subvencions s’atorgaran per ordre de puntuació fins a exhaurir la dotació prevista
en la convocatòria.
  Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor

en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de més
de 50 ha.

L’import màxim de la subvenció serà el 100 % de la despesa feta en concepte de
combustible consumit pel/s tractor/s en l’estripat de camps realitzat sota petició dels
bombers i certificat per aquests, amb un màxim de 500 € per sol·licitant, i amb els
preus de referència indicats més avall. 

En  cas  que  les  sol·licituds  d’aquesta  línia  superin  la  dotació  establerta  en  la
convocatòria,  es  podrà  reduir  el  percentatge  subvencionat  a  fi  d’atendre  totes  les
sol·licituds. 

En tot cas, les subvencions de totes les línies s’entenen fixades en el  percentatge
establert  en la  resolució  de la  concessió  a l’efecte del  pagament  de les quantitats
justificades.  Si  el  cost  de  l’actuació  subvencionada  finalment  resulta  superior,  la
subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  atorgada  inicialment.  D’altra  banda,  si  la
justificació és inferior a la quantitat determinada com a despesa a justificar, es lliurarà
l’import que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en la resolució d’atorgament
corresponent, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció.

Per als treballs silvícoles, d’arranjament i  sega de marges de camins, d’adquisició i
instal·lació de càmeres digitals i d’obertura o manteniment de franges perimetrals de
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prevenció, s’estableixen els imports unitaris de referència següents, als quals s’aplica
el percentatge màxim de subvenció per calcular el límit de l’import de la subvenció: 

1.1. Treballs silvícoles
- Estassada  manual  de  sotabosc  en  terrenys  amb  pendent  inferior  al  50  %,

cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 5 cm: 700 euros/ha.
- Estassada  manual  de  sotabosc  en  terrenys  amb  pendent  inferior  al  50  %,

cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 800 euros/ha.
- Estassada  manual  de  sotabosc  en  terrenys  amb  pendent  superior  al  50  %,

cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.000 euros/ha.
- Estassada mecanitzada amb tractor  forestal  i  desbrossadora,  acabat  manual:

900 euros/ha.
- Estassada manual de sotabosc i trituració de restes: 1.400 euros/ha.
- Aclarides o selecció de tanys: 900 euros/ha.

Camins (per a ADF)

 Repàs  del  ferm  i  trenques  d’un  camí  de  desembosc,  amb  buldòzer:  350
euros/km.

 Repàs  del  ferm,  cunetes  i  trenques  d’una  pista,  amb  motoanivelladora:  500
euros/km.

 Repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motoanivelladora, amb sega
lateral mecanitzada dels marges (inclou els dos marges): 800 euros/km.

 Sega lateral mecanitzada de marges (inclou els dos marges): 300 euros/km.

Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis forestals

 Adquisició i instal·lació d’una càmera: 600 €

Treballs en franges perimetrals de prevenció de parcel·les interiors i zones verdes

•  Obertura: 2.000 euros/ha
•  Manteniment: 900 euros /ha

Treballs d’estripat de camps en cas d’incendi forestal

A partir d’un preu de referència del gasoil agrícola de 0,55 euros/litre:

 Tractors  amb  arreus  per  llaurar  fins  a  1.000  CV:  14-16  litres/hora  =  8,80
euros/hora.

 Tractors amb arreus per llaurar de més de 1.000 CV: 18-20 litres/hora = 11,00
euros/hora.

A efectes d’atorgament i de justificació, s’aplicaran aquests imports unitaris segons la
longitud o la superfície de l’actuació sol·licitada i realitzada per part  del beneficiari,
independentment del cost de les actuacions. Tanmateix, l’import de la subvenció no
podrà sobrepassar el percentatge del cost de l’actuació. 

En relació amb les línies 1 i 4, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds
possible,  segons  la  disponibilitat  pressupostària,  es  podrà  reduir  el  nombre  de
conceptes  subvencionats  per  sol·licitant  sobre  la  base  dels  criteris  de  valoració
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establerts en aquestes bases. Un cop fet això, si l’import total sol·licitat encara supera
el crèdit disponible, els imports atorgats es podran reduir proporcionalment respecte
als imports sol·licitats o màxims atorgables per tal de poder atendre més sol·licituds.
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat  o del
màxim atorgable,  segons  sigui  el  cas,  amb  l’objectiu  de  repartir  a  parts  iguals  el
pressupost disponible entre accions que tinguin la mateixa puntuació. Si el repartiment
del  pressupost  disponible  entre  accions  amb la  mateixa  puntuació  representa  una
disminució de l’import per atorgar que doni com a resultat menys del 50 % del màxim
atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podran no atendre les accions que es
considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la conveniència i la urgència de
les  propostes,  la  seva  dimensió  econòmica,  l’abast  territorial  o  poblacional,  el
percentatge  de  cofinançament  a  què  s’ha  compromès  el  beneficiari  o  els  efectes
directes de millora de la gestió forestal.

Per  a  les  línies  1,  2,  3  i  4  no  seran  ateses  les  sol·licituds  en  què  l’import  de  la
subvenció resulti inferior a 300 euros, sempre que aquest import no sigui superior al 50
% sol·licitat.

La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts a la base 6 i, atesa la
qualificació  aconseguida en el  cas de les línies 1,  3  i  4  o les característiques del
sol·licitant en el cas de la línia 2, 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  el  projecte.
L’import de la subvenció concedida no podrà superar el límit superior establert en cada
cas.

6. Criteris de valoració
Línia 1: Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible

La valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades serà la puntuació obtinguda
d’acord amb els criteris següents:

Criteris Nombre de
punts

Creació de reserves forestals en boscos madurs* Fins a 9*
Ampliació de reserves forestals en boscos madurs** Fins a 10**
Foment de la ramaderia extensiva 7
Recuperació d’espais oberts per a ús de pastura 6
Actuacions del Programa Anual de Millores en forests d’utilitat
pública

5

Treballs  de  millora  forestal  previstos  en  un  instrument
d’ordenació forestal (IOF) o en un pla de prevenció d’incendis
en terrenys de titularitat municipal

5

Custòdia de boscos de titularitat privada 4
Gestió tècnica de la forest 3

* En cas d’establiment de reserves forestals, per tal que un bosc sigui considerat
com a subvencionable, caldrà que obtingui un mínim de 5 punts, a més de puntuar
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en el criteri 5 i en un dels criteris 7 o 8, d’acord amb els criteris de valoració que es
relacionen en l’annex I d’aquestes bases.
** En cas d’ampliació de reserves forestals, per tal que un bosc sigui considerat
com a subvencionable, caldrà que obtingui un mínim de 5 punts d’acord amb els
criteris de valoració que es relacionen en l’annex II d’aquestes bases.

Les sol·licituds  seran seleccionades seguint  l’ordre de més a menys puntuació,  de
manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca
de disponibilitat pressupostària.

Línia  2:  Suport  a  les  agrupacions  de  defensa  forestal  (ADF)  de  les  comarques
gironines

No s’estableixen criteris de valoració per a la línia 2, als sol·licitants de la qual els
correspondrà una dotació mínima segons el que s’ha indicat en la base 5, en les taules
corresponents  pel  que  fa  a  les  ADF,  i  en  la  fórmula  pel  que  fa  a  federacions  i
associacions d’ADF.

Línia  3:  Suport  als  ajuntaments  de  menys  de  1.000  habitants  per  a  treballs  de
manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors
municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i
les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració següents:

 Haver establert el servei municipal de prevenció d’incendis 
Paràmetres de puntuació: En el cas que l’Ajuntament hagi aprovat l’ordenança
reguladora del servei municipal de prevenció d’incendis es comptabilitzaran 2
punts.

 Municipi de menor nombre d’habitants

Paràmetres  de  puntuació:  Es  ponderarà  el  nombre  d’habitants  segons  la
darrera actualització de l’Institut d’Estadística de Catalunya segons la fórmula
següent: 
2 - (nre. habitants/1.000)

 Municipi de més superfície

Paràmetres de puntuació: Es ponderarà la superfície de cada municipi segons
la  darrera  actualització  de  l’Institut  d’Estadística  de  Catalunya  segons  la
fórmula  següent:  2  x  (superfície  municipi/superfície  del  municipi  de  més
superfície que ha demanat la subvenció).

 Municipi d’alt risc d’incendi segons el Decret 64/95
Paràmetres  de  puntuació:  En  el  cas  que  el  municipi  estigui  definit  com  a
municipi amb alt risc d’incendi segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, es comptabilitzaran 2
punts.

 Municipi situat dins d’un perímetre de protecció prioritària
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Paràmetres de puntuació: En el cas que el municipi es trobi dins d’un perímetre
de protecció prioritària (PPP), es comptabilitzaran 2 punts. 
Aquesta  informació  es  pot  consultar  al  web  del  Departament  d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, concretament a la cartografia Perímetres de
protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals.

Les sol·licituds  seran seleccionades seguint  l’ordre de més a menys puntuació,  de
manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca
de disponibilitat pressupostària.

Línia 4: Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió
forestal conjunta

Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen a
continuació.

VALORACIÓ GENERAL 

La transcendència del projecte quant a prevenció d’incendis:

 Alta: l’actuació té una incidència directa en la reducció del risc d’incendi
dins l’àrea de treball de l’associació

 Mitjana:  l’actuació  té  una  incidència  indirecta  en  la  reducció  del  risc
d’incendi dins l’àrea de treball de l’associació

(màxim 2 punts)
2

1

La  transcendència  del  projecte  quant  a  promoció  de  circuits  locals  de
producció i consum de biomassa:

 Alta: l’actuació té una incidència directa en la promoció de circuits locals
de producció i consum de biomassa 

 Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en la promoció de circuits
locals de producció i consum de biomassa 

(màxim 2 punts)

2

1

La superfície forestal objecte del projecte:
És superior a 50 ha
És entre 25 i 50 ha
És inferior a 25 ha

(màxim 2 punts)
2

1,5
1

La definició de la proposta:
La qualitat tècnica del projecte. 
La claredat en el projecte: objectius, metodologia. 

(màxim 2 punts)
2
1

Quan les actuacions es realitzin dins d’un perímetre de protecció prioritària 1

Quan  les  actuacions  es  realitzin  dins  un  acord  de  col·laboració  amb
ajuntaments o altres ens locals

1

Línia 5: Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb
tractor en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de
més de 50 ha
No s’estableixen criteris de puntuació per a aquesta línia. Podran ser subvencionades
totes les actuacions que s’ajustin al concepte descrit i que hagin estat sol·licitades i
certificades pel Cos de Bombers, amb els límits pressupostaris que s’estableixen. 

Els  ajuts  de  les  línies  1,  3  i  4  s’atorgaran  en  funció  de  la  puntuació  i  per  ordre
decreixent, començant per l’expedient  amb la puntuació més alta i  atorgant a cada
expedient  el  percentatge d’ajut  que li  correspon segons la  puntuació obtinguda.  El
percentatge d’ajut serà el següent:

a) Expedients amb una puntuació igual o superior a 6: 100 % de la subvenció
màxima atorgable
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b) Expedients amb una puntuació entre 4,5 i 5,99: 75 % de la subvenció màxima
atorgable

c) Expedients amb una puntuació de menys de 4,5: 60 % de la subvenció màxima
atorgable

El  percentatge  resultant  respecte  a  la  despesa  elegible  serà  el  resultant  d’aplicar
aquests percentatges als imports que la base 5 estableix com a màxims, i es definirà
en la  resolució.  En cas que l’aplicació  d’aquests  percentatges no esgoti  la  dotació
disponible, l’import disponible s’atorgarà per ordre decreixent entre les sol·licituds de
major a menor puntuació fins a esgotar la dotació; en cas que hi hagi sol·licituds amb
la mateixa puntuació, l’import disponible es repartirà a parts iguals entre les sol·licituds.
En qualsevol  cas la repartició es realitzarà fins a assolir,  com a molt,  els imports i
percentatges que la base 5 estableix com a màxims. 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al  màxim atorgable. No s’atorgaran les subvencions
l’import de les quals no assoleixi el 35 % de l’import sol·licitat o màxim atorgable. 

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds,  que s’han de presentar a la Diputació en el  termini  establert  en la
convocatòria, han d’estar signades per la persona que representi legalment l’entitat.

Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació  de  Girona  [www.ddgi.cat/subvencions],  acompanyat  de  la  documentació
annexa següent:

1.  Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible:
a) En tots els casos, memòria detallada, i cartografia, si escau, de l’actuació

per a la qual es demana la subvenció.
b)  Per  a  les  actuacions  del  concepte  e,  impresos  M-1  i  M-2.  Es  podrà

acceptar  la  presentació  únicament  de  l’imprès  M-1,  ja  presentat  a
l’administració  forestal.  En  aquest  cas  el  pagament  de  la  subvenció
quedarà supeditat a la presentació del model M-2 amb la documentació
justificativa de la despesa.

c) Per a les actuacions del concepte  f,  justificació documental dels treballs
que s’han de realitzar, mitjançant una còpia dels fulls del document de
planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la
subvenció, si no s’ha aportat anteriorment.

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines:
a)  Memòria detallada i cartografia,  si  escau, de l’actuació per a la qual es

demana la subvenció. En cas que es tracti d’una actuació prevista en un
PPIF,  caldrà incloure la  referència a l’element  on actuar  (camí,  franja,
infraestructura estratègica,...) que consta en aquest document.

b) Per a les actuacions del concepte  a, justificació documental dels treballs
que s’han de realitzar, mitjançant una còpia dels fulls del document de
planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la
subvenció, si no s’ha aportat anteriorment. 

c) Per a les actuacions d’arranjament de camins rurals i de neteja de marges,
la memòria haurà de fer constar les longituds d’arranjament i/o de neteja
de marges en metres o en quilòmetres i la cartografia haurà de marcar els
trams,  diferenciant  les  actuacions  per  a  les  quals  es  demana  la
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subvenció.  No  caldrà  aportar  cartografia  específica  si  ja  s’ha  fet  amb
anterioritat, sempre que la memòria identifiqui clarament amb nom o codi,
de quin camí es tracta. 

3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril,  de mesures de prevenció dels incendis
forestals  en  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les
instal·lacions situats en terrenys forestals:

 En tots els casos, memòria detallada, pressupost desglossat i cartografia de
l’actuació per a la qual es demana la subvenció. 

 Certificat  d’aprovació  definitiva  del  plànol  de  delimitació  en  el  cas  que
l’ajuntament  no l’hagi tramès anteriorment a la Diputació de Girona.

 En el cas que es demani subvenció per al manteniment de franges i no s’hagi
tramès anteriorment a la Diputació de Girona, certificat d’aprovació del projecte
executiu d’obertura i manteniment de les franges de prevenció segons la Llei
5/2003 o de la memòria valorada.

 En  cas  que  se  sol·liciti  subvenció  per  a  l’obertura  o  el  manteniment  de
parcel·les interiors i/o zones verdes, certificat del secretari o interventor que
acrediti  la  titularitat  municipal  del  terrenys  per  als  quals  es  demana  la
subvenció,  i  que contingui  les referències cadastrals,  la  superfície  i  el  tipus
d’actuació  a  realitzar  a  cada  parcel·la,  emplenant  i  signant  el  punt  4  del
formulari de sol·licitud. La Diputació de Girona es reserva el dret, en qualsevol
moment, de comprovar que la informació presentada s’ajusti a la realitat.

 Si  s’escau,  certificat  d’haver  aprovat  l’ordenança  reguladora  del  servei
municipal de prevenció d’incendis.

 Si  se  sol·licita  el  concepte  a,  caldrà  aportar  la  justificació  d’haver  executat
l’obertura de franges (factures de treballs forestals fets, certificat final d’obra o
certificat  del  secretari  o  interventor.)  o  bé  justificació  d’haver  realitzat  els
treballs de manteniment l’any anterior de les franges dels polígons obligats pels
quals es demani la subvenció. Quan es demani subvenció per al manteniment
de franges perimetrals i sigui per als mateixos polígons obligats i la mateixa
superfície que l’any anterior, no caldrà tornar a presentar el justificant d’haver
obert  les  franges,  sinó  només  indicar  que  l’any  anterior  es  va  fer  el
manteniment amb subvenció de la Diputació de Girona.

4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal
conjunta.

 Memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents: 
o Antecedents i justificació dels treballs proposats;
o Descripció detallada i cartografia de les actuacions proposades i de com

es duran a terme; 
o Pressupost detallat amb costos directes i indirectes; 
o Identificació dels resultats esperats;

 Acord de col·laboració amb un o més ajuntaments o altres ens locals per al
desenvolupament de les actuacions sol·licitades.

 Si  s’escau,  compromís  segons  el  qual,  abans  d’iniciar  els  treballs,  s’ha  de
disposar de tots els permisos i autoritzacions de les administracions públiques
competents, en cas que siguin necessaris.
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 Justificant d’estar constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent.
 Justificant de disposar d’un document de planificació estratègica o equivalent.
 Acreditació del signatari segons el model estàndard de la Diputació de Girona.

5. Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor
en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de més de
50 ha

8. Memòria  en què s’indiqui  la  dimensió  de l’actuació  realitzada,  les hores  de
treball i la seva localització i la data de realització. 

9. Certificat emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis que
acredita que l’actuació correspon a una petició realitzada pels bombers en el
context  d’un incendi  de més de 50 ha i  que ha estat  realitzada tal  com es
descriu. 

10. Compte justificatiu  acompanyat  dels  justificants  de  despesa  de combustible
dels tractors que han realitzat l’actuació. 

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades
electrònicament  mitjançant  un certificat  validat  en  la  plataforma PSIS del  Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.

La documentació s’ha d’annexar 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’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,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada  o
document  que  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 Medi Ambient de la Diputació de Girona,
sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes.

Les actuacions d’instrucció comprenen:

 La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari establerts en aquestes bases.

 L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.
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 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
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.

El  Servei  de  Medi  Ambient,  en  vista  de  l’expedient  i  de  l’informe  de  la  Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, 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:

Presidència: la presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Vicepresidència: la diputada de Medi Ambient

Vocals:
El cap del Servei de Medi Ambient.
Un tècnic forestal del Servei de Medi Ambient.
Un  tècnic  de  la  Direcció  General  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvaments,
nomenat per la direcció dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya.
Un  tècnic  forestal  nomenat  per  la  direcció  dels  Serveis  Territorials  a  Girona  del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Secretària: la secretària de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.

La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la
presidència  o  la  vicepresidència,  que presidiria  la  comissió  en cas  absència  de la
presidència, i de dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari.

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

9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual
resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions. 

La proposta de resolució de les sol·licituds corresponents a la línia 5 d’aquestes bases
seran resoltes per Decret de Presidència.

Es notificarà 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
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sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
els  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per  silenci
administratiu.

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 a
la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari
renuncia  a  la  subvenció,  el  president  de  la  Diputació  de  Girona  pot  concedir  la
subvenció  al  sol·licitant  o  sol·licitants  següents,  d’acord  amb  l’ordre  de  puntuació,
sempre que amb la renúncia ’s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una
de  les  sol·licituds  denegades.  El  president  de  la  Comissió  Avaluadora  haurà  de
comunicar  aquesta  opció  a  l’interessat  per  tal  que  accedeixi  a  la  proposta  de
subvenció  en  el  termini  improrrogable  de  15  dies.  Una  vegada  l’interessat  hagi
acceptat la proposta, el president de la Diputació de Girona dictarà l’acte de concessió
i el notificarà.

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.

En el cas dels beneficiaris que sol·licitin una bestreta de la subvenció, quan aquesta
hagi estat prevista en la convocatòria corresponent, la presentació de la sol·licitud de
bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció. 

11. Justificació
11.1. Forma de justificar

Els  beneficiaris  hauran  de  presentar  la  justificació  mitjançant  el  model  de  compte
justificatiu simplificat normalitzat degudament signat.

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

El compte justificatiu haurà de contenir, com a mínim, la informació següent:

12. La  relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat  o  del  projecte,  amb  la
identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la
data d’emissió de la factura. 

A  més  del  model  de  compte  justificatiu  normalitzat  degudament  emplenat,  la
justificació haurà de incloure la documentació següent:

 Memòria explicativa amb imatges dels treballs i explicació dels resultats. En el
cas  de  la  sega  o  l’arranjament  de  camins  per  part  de  les  ADF,  haurà
d’incorporar  la  relació  dels  camins  executats  d’acord  amb  la  sol·licitud
presentada,  amb la longitud parcial  i  total  realitzada i  el  cost  econòmic dels
treballs. 
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 Un document que demostri  que s’ha fet  constar el  suport  de la  Diputació de
Girona en qualsevol acte de publicitat  o difusió (còpia de pantalla de pàgina
web, còpia de publicació, fotografia de rètols, o altres) o bé, si s’escau, en el cas
de les ADF, certificat que acredita que no es disposa de cap mitjà de difusió on
fer constar aquest suport.

 Per  a  les  línies  1  i  3,  certificat  del  secretari  municipal  que  acrediti  que  la
contractació s’ha realitzat d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic,  per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la resta de normativa vigent en matèria
de contractació administrativa

Quan sigui el cas, la documentació complementària següent: 
l) Acord de custòdia signat.
m) El programa anual de millores (imprès M-2), aprovat per la Generalitat de

Catalunya, si no s’ha presentat amb la sol·licitud.
n) En el cas de ser subvencionada la redacció de qualsevol tipus de document,

una  còpia  en  format  digital  del  document  redactat.  En  cas  que  aquest
document disposi de cartografia, aquesta haurà de contenir els elements de
la cartografia en format shape (.shp).

A més de la documentació anterior, cal aportar, segons cadascuna de les línies que es
defineixen a continuació:

Línia 1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal  sostenible.  Per al  concepte
d’establiment de reserves forestals,  un cop signat el conveni entre l’ajuntament i  la
Diputació de Girona, segons l’annex III, l’ajuntament haurà de tramitar la modificació
de l’IOF per incloure-hi la designació de la reserva forestal per un període mínim de 25
anys. El pagament de l’import es farà un cop s’hagi signat el conveni amb la petició
prèvia del beneficiari,  en concepte de pagament que s’ha de justificar mitjançant  la
modificació  de  l’IOF.  El  conveni  signat  i  la  petició  de  pagament  hauran  de  ser
presentats dins el període de justificació establert per la convocatòria, sens prejudici
de  que  la  Diputació  de  Girona  estableixi  un  altre  termini  en  la  resolució  de  la
convocatòria. La còpia del document d’aprovació de la modificació de l’IOF per part de
l’organisme competent s’haurà de presentar a la Diputació de Girona en el termini d’un
any a partir de la signatura del conveni corresponent. En cas que en el termini indicat
la modificació no hagi estat aprovada, caldrà que l’ajuntament presenti l’informe de
sol·licitud de la modificació emès pel tècnic de l’administració competent.

Línia  2.  Suport  a  les  agrupacions  de  defensa  forestal  (ADF)  de  les  comarques
gironines. Factures o altres justificants de despesa. 

No s’acceptaran canvis en els camins objecte d’actuació sense prèvia comunicació i
validació pels tècnics del centre gestor.

Línia 5. La documentació presentada en la sol·licitud incorpora la documentació de
justificació de les despeses, ja que ha de ser presentada posteriorment a la realització
dels treballs. 
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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 de
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.

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

En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar,
segons  el  que  estableixi  l’acord  de  resolució,  es  farà  el  pagament  de  forma
proporcional  a la  despesa justificada,  sempre que s’hagi  acomplert  l’objectiu  de la
subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de
justificar  comportarà la  renúncia  del  beneficiari  a  percebre  l’import  no justificat.  En
ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que efectivament
hagi estat justificat correctament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 13 (compatibilitat de subvencions), 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.

12.1 Termini
El termini per executar els treballs i justificar les despeses subvencionades és el que
defineixi la convocatòria corresponent. 

En termes generals no es prorrogaran els terminis per executar i justificar les accions,
excepte en casos degudament justificats per causa aliena al beneficiari. En aquests
casos els beneficiaris podran sol·licitar una pròrroga del termini per executar i justificar
les accions, fins a un mes abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a
la meitat del que tinguin establert.

13. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe tècnic favorable del centre
gestor.

La subvenció es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la subvenció.
Les subvencions de la línia 1 podran ser fetes efectives en dos pagaments quan es
tracti  de  la  constitució  de  reserves  forestals,  les  quals  podran  ser  pagades  a  la
presentació  dels  justificants  corresponents,  independentment  que  hi  hagi  altres
actuacions pendents de ser executades. 

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

14. 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.
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15. 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.

16. Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar
un únic canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada per causes justificades i
sempre que el nou objecte tingui igual o superior puntuació que l’original, o sol·licitar la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament, per causes justificades.
Els canvis de destinació podran ser sol·licitats fins a un mes abans del termini de la
justificació de la subvenció.

La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en ’l’Ordenança general de
subvencions i, en tot cas:

 En cas que el  beneficiari  no  justifiqui  correctament  tot  l’import  que s’ha  de
justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució.

 En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al
que s’ha de justificar.

En ambdós casos es procedirà a modificar l’import de la subvenció, per ajustar-lo al
que efectivament hagi estat justificat correctament.

El  president  serà  l’òrgan  competent  per  resoldre  les  modificacions,  així  com  per
resoldre els recursos que s’interposin.

17. 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 s’estableixen en aquestes bases.
c) En altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions.

El Servei de Medi Ambient 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  vinculats,  llevat  que  la
contractació es realitzi 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 estableix l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19. Protecció de dades
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En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i
han d’adoptar i  implementar els principis i  les mesures que estableix el  Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació de aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat en el
marc  de  la  gestió  de  subvencions.  Aquestes  dades  personals,  d’utilització
exclusivament  professional,  seran  tractades  en  el  marc  de  la  legislació  vigent  en
protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  seran  conservades  com  a  part  del
procediment administratiu.  Podran accedir,  rectificar,  suprimir  i  exercir  la resta dels
seus drets adreçant-se al delegat de protecció de dades de la Diputació de Girona,
amb  domicili  a  la  pujada  de  Sant  Martí,  4-5,  17004,  de  Girona  o  bé  per  correu
electrònic a dpd@ddgi.cat.

20. Verificació i control
Els  comptes justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació  de
Girona 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
els sigui requerida 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 en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció,  encara que l’actuació ja  hagi  estat  realitzada.  Com a mínim
caldrà que es faci constar la subvenció obtinguda mitjançant una notícia inserida a la
pàgina web del beneficiari i amb la instal·lació d’un rètol en el lloc dels treballs en què
ha de constar la col·laboració de la Diputació de Girona. En cas de no disposar de
pàgina web, almenys, caldrà haver senyalitzat les actuacions sobre el territori amb el
rètol en què ha de constar la col·laboració de la Diputació de Girona.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, 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  el  compliment  de  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 15 dies, i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no  és  possible  el  compliment  de  l’obligació  en  els  termes  establerts,  l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte
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corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació
de la subvenció.

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

que fonamenta la concessió de les subvencions.
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 previstos en la legislació aplicable.
g) En el cas de les ADF, 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 en el mercat un nombre d’entitats suficient 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.

h) En el cas dels ajuntaments i EMD, aportar un certificat del secretari que acrediti
que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de
8 de novembre,  de contractes del  sector  públic,  per la  qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la resta de normativa vigent
en matèria de contractació administrativa.

i)  En  compliment  del  que  estableix  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.

23. 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  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, estigui 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, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
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a) 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.

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 indirecta, 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 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  administracions  de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que
els pertoquin de forma directa per previsió legal,  en el  supòsits establerts en
l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment  dels  principis  ètics i  regles de conducta seran 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 previstes a 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  pel  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.
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  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
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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.

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
la 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
l’aprovació  o 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
Les convocatòries amb subjecció a les presents bases podran ser aprovades per la
Junta de Govern de la Diputació de Girona. Es garantiran els principis de publicitat,
objectivitat,  lliure concurrència i  igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al  Butlletí
Oficial de la Província de Girona.

Disposició addicional tercera
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 I 
Criteris de valoració per a les reserves forestals de nova creació.
En el cas de sol·licituds per a l’establiment de noves reserves forestals, és a dir, que
no  representin  l’ampliació  de reserves  forestals  ja  existents,  la  idoneïtat  d’aquests
boscos es decidirà mitjançant els següents paràmetres, coincidents amb els criteris de
valoració  inicial  de  rodals  madurs  del  projecte  «Life  RedBosques».  Per  ser
subvencionable, cal que la reserva superi una puntuació global de 5, a més de puntuar
en el criteri 5 i en el 7 o el 8. 

CRITERI LLINDAR INFERIOR PUNTUACIÓ

1 Nombre d’espècies arbòries presents >=2 1
2 Nombre d’estrats verticals (1-2-3) 3 1
3 Existència de forats en el dosser superior de

capçades (FCC Gaps)
>=10% 1

4 Existència de massa regenerada avançada
(peus superiors a CD5)

>=5% 1

5 Màxim diàmetre normal >3Ho* 1
6 Forma principal de massa Irregular 1
7 Existència  de  fusta  morta  en  peu,

mitjana/gruixuda
Sí 1

8 Existència  de  fusta  morta  a  terra,
mitjana/gruixuda

Sí 1

9 Presència de microhàbitats en els arbres del
rodal

26.1de 3 1

*Tres vegades l’alçària dominant, expressada en centímetres
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ANNEX II 
Criteris de valoració per a l’ampliació de reserves forestals existents
Per decidir la idoneïtat dels boscos candidats a ser tractats com a reserves forestals es
tindran en compte els paràmetres següents, amb un màxim total de 10 punts:

Vegetació autòctona
— presència de més del 95 % d’espècies autòctones (valor 0,5); 
— entre el 75 % i el 95 % d’espècies autòctones (valor 0,25); 
— inferior al 75 % d’espècies autòctones (valor 0).
Vegetació climàcica
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió superior al 75 % del
rodal (valor 0,5); 
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió entre el 50 % i el 75 %
del rodal (valor 0,25);
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió entre el 25 % i el 50 %
del rodal (valor 0,125);
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió inferior al 25 % del
rodal (valor 0).

Superfície del rodal
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió superior
a 20 ha (valor 1); 
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió entre 10 i
20 ha (valor 0,5); 
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió entre 5 i
10 ha (valor 0,25); 
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió inferior a
5 ha (valor 0).
Relació entre peus de llavor i peus de rebrot
— rodal amb àrea basal de peus de llavor en més d’un 75 % de la superfície
(valor 1); 
— rodal amb àrea basal de peus de llavor entre un 50 % i un 75 % de la
superfície (valor 0,75); 
— rodal amb àrea basal  de peus de llavor entre el  25 % i  el  50 % de la
superfície (valor 0,5);
— rodal àrea basal de peus de llavor en menys el 25 % de la superfície (valor
0,25);
— rodal sense peus de llavor (valor 0).
Nombre de peus arboris centenaris o extrafusters
— rodal amb més de 50 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea
(valor 2); 
— rodal de 25 a 50 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor
1,5); 
— rodal de 10 a 25 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor
1); 
— rodal d’1 a 10 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor
0,5);
— Rodal sense peus arboris centenaris o extrafusters (valor 0).
Presència de bosquets
— bosc mixt de bosquets madurs i d’altres de joves però amb predomini dels
bosquets madurs amb peus centenaris o extrafusters (valor 1); 
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— bosc amb estructura arbòria homogènia amb una àrea basal predominant
de peus centenaris o extrafusters (valor 0,75);
— bosc mixt de bosquets madurs amb peus centenaris o extrafusters i altres
bosquets joves però amb predomini dels darrers (valor 0,5);
— bosc  amb  estructura  arbòria  homogènia  però  amb  una  àrea  basal  no
predominant de peus centenaris o extrafusters (valor 0,25);
—  bosc  amb  estructura  arbòria  homogènia  sense  peus  centenaris  o
extrafusters (valor 0).
Presència de fusta morta
—  fusta  morta  procedent  d’arbres  morts  i/o  moribunds  centenaris  o
extrafusters amb més de 5 peus/ha (valor 2);
—  fusta  morta  procedent  d’arbres  morts  i/o  moribunds  centenaris  o
extrafusters amb menys de 5 peus/ha (valor 1,5);
— fusta  morta  procedent  d’arbres  morts  i/o  moribunds dominants  però  no
centenaris o extrafusters (valor 1).
— fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds dominats (valor 0,5);
— sense fusta morta (valor 0).
Pendent
— sòl amb pendent fins a un 20 % (valor 1); 
— sòl amb pendent entre el 20 i el 40 % (valor 0,5);
— sòl amb pendent entre el 40 i el 50 % (valor 0,25);
— sòl amb més del 50 % de pendent (valor 0).
Presència d’espècies de fauna i flora indicadores de bosc madur
— fauna i/o  flora amb bona diversitat  específica  i  amb riquesa d’espècies
indicadores de bosc madur (valor 1);
— fauna i/o flora amb diversitat específica mitjana i presència de com a mínim
una espècie indicadora de bosc madur (valor 0,5);
— fauna i/o flora amb diversitat específica baixa i sense presència d’espècies
indicadores de bosc madur (valor 0).

ANNEX III
Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de [municipi] per a la constitució
d’una reserva forestal
Parts
El president de la Diputació de Girona, [nom i cognoms president], assistit pel secretari
general, [nom i cognoms secretari], en virtut de les facultats conferides per acord del
ple del dia [data ple].
L’alcalde/essa de  [municipi], [nom i cognoms alcalde/essa], assistit pel secretari/ària
de la  corporació,  [nom i  cognoms],  en representació de l’Ajuntament  de [municipi],
propietari de la finca [dades finca].
Antecedents
1. L’Ajuntament de  [municipi] és el propietari de la finca [dades finca], que inclou la
parcel·la [parcel·la] del polígon [polígon] del cadastre de finques rústiques del municipi
de  [municipi], amb una superfície total de [superfície] ha, corresponents a part de la
unitat [unitat] de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la finca.
2. La finca esmentada té un interès ecològic excepcional pel que fa a la constitució i la
maduresa dels seus boscos i, per tant, la seva conservació és d’interès general.
3. Els signants han acordat la constitució d’una reserva forestal destinada a conservar
el bosc madur deixant-lo a evolució natural.
4. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima convenient
garantir  la  preservació,  com  a  reserva  forestal,  del  bosc  que  hi  ha  als  terrenys
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esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex I, durant un període de 25 anys. La
conservació  significa  que  no  es  podran  fer  treballs  silvícoles  preparatoris  ni
d’aprofitament durant aquest període, cosa que ha de donar lloc a una compensació
pels  drets  de propietat  que no podran ser  exercits  durant  aquest  temps,  tenint  en
compte també que el fet de no fer treballs preparatoris té un efecte negatiu sobre la
rendibilitat econòmica d’un hipotètic futur aprofitament quant a la qualitat de la fusta, la
taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les tales en fusta comercial obtinguda
per hora de treball, entre d’altres.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents
Pactes
Primer.  L’objecte  d’aquest  conveni  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i
l’Ajuntament de [municipi] és la constitució d’una reserva forestal per un període de 25
anys en la parcel·la esmentada.
Segon.  La  Diputació  de  Girona  farà  un  pagament  únic  al  propietari  dels  terrenys
objecte de preservació, per un import de [quantitat] euros, que correspon al valor de la
fusta en peu / del suro a l’arbre, aplicat a les tones corresponents a la producció durant
25  anys  de  la  superfície  que  no  serà  aprofitada  durant  aquest  període,  amb  la
sol·licitud prèvia del propietari, un cop signat aquest conveni. 
Tercer.  El  propietari  s’obliga  a tramitar  una modificació  de l’instrument  d’ordenació
forestal (IOF) per incorporar-hi el concepte de reserva forestal pel període de 25 anys.
El termini per modificar l’IOF és d’un any a partir de la signatura d’aquest conveni.
Transcorregut  aquest  termini,  si  no  s’ha  presentat  davant  aquesta  Diputació  la
documentació que certifiqui la modificació de l’IOF, quedarà sense efecte l’ajut i resolt
el conveni,  amb l’obligació del beneficiari de retornar l’ajut  rebut més els interessos
corresponents. En cas que l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya no
hagi aprovat la modificació dins del període establert, l’Ajuntament haurà de presentar
l’informe de sol·licitud de modificació emès pel tècnic competent. Aquesta modificació
no serà necessària en el cas que l’IOF ja prevegi la destinació a evolució natural com a
reserva forestal del rodal objecte del conveni.
L’import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons de millores de l’any
següent.
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada de les
obligacions que estableix  aquest  conveni,  el  propietari  haurà de comunicar-ho a la
Diputació per tal que es pugui subrogar el conveni amb el nou propietari. En cas que el
nou propietari  no vulgui  subrogar  el  conveni,  aquest  quedarà resolt  i  el  beneficiari
haurà de retornar l’import de la compensació satisfeta, més una penalització de 5.000
euros.
Cinquè.  Durant  la  vigència  de  les  obligacions  que  estableix  aquest  conveni,  la
Diputació de Girona podrà fer el seguiment de l’evolució del bosc i proposar mesures
de millora o de correcció de tendències desfavorables, que hauran de comptar amb
l’acord del propietari per ser executades.
Sisè.  En cas d’incendi  forestal  o un altre tipus de flagell  durant  la  vigència  de les
obligacions que estableix aquest conveni, ambdues parts pactaran la necessitat i el
tipus  de  treballs  per  a  la  restauració  forestal.  Aquests  treballs  podran  ser
subvencionats per la Diputació de Girona. En cas de desacord, es podrà resoldre el
conveni amb el retorn, per part del beneficiari,  de la compensació satisfeta més els
interessos corresponents.
Setè. La vigència d’aquest conveni és de quatre anys, prorrogable a quatre més, a
comptar des de la data de la signatura, si bé les obligacions que s’hi estableixen són
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vigents fins a [data límit vigència], sense perjudici que es puguin prorrogar per acord
mutu, mitjançant un nou conveni.
Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada
de la vigència d’aquest conveni o de les obligacions que s’hi estableixen l’acord mutu
de les institucions signants i l’incompliment greu o manifest de les clàusules. També
s’extingirà anticipadament a sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per part seva
a  la  Diputació  de  Girona  del  muntant  de  la  compensació,  més  els  interessos
corresponents i una penalització de 5.000 euros.
Novè.  En  finalitzar  el  termini  de  vigència  de  les  obligacions  que  estableix  aquest
conveni, ambdues parts deixen d’estar-hi subjectes i, per tant, queda automàticament
sense efectes la consideració com a reserva forestal d’aquest rodal d’interès, llevat
que  de  comú  acord  es  formalitzi,  com  és  desitjable,  un  nou  conveni  o  acord  de
custòdia amb la mateixa finalitat.
I com prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.”

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 passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Hi ha dos punts de bases, el 29 i el 30, que els explicarà el senyor Lluís Amat.
El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i manifesta:
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. De fet,  faré una síntesi perquè ho vam
explicar a bastament a les comissions informatives, si us sembla. Són dues bases, una
fa referència a les actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals i
l’altre punt fa referència a les actuacions de conservació del patrimoni natural. Pel que
fa a la matèria forestal i de prevenció d’incendis, la síntesi: s’inclou a les bases el fet
que estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, i s’hi
inclouen els ODS 15, de vida d’ecosistemes terrestres; el 13, d’acció pel clima i el 16,
de  pau,  justícia  i  institucions  sòlides.  A  partir  d’aquí  s’afegeix  també  per  a  les
associacions de propietaris un punt que no hi havia, d’assessorament tècnic per a la
dinamització dels plans forestals i els plans estratègics. S’afegeix l’obligatorietat per
concórrer a la convocatòria d’haver aprovat el plànol de delimitació perquè les coses
es facin ben preparades. S’ajusten i actualitzen els imports unitaris de la quantitat de
subvencions dels treballs silvícoles. Hi ha alguns canvis formals quant a simplificar la
informació i la documentació que cal presentar, per fer-ho més fàcil. No cal tornar a
presentar instàncies o documents que ja s’han presentat. I per últim destacar el fet que
no preveiem no prorrogar els terminis per executar i justificar les accions, menys en
casos molt justificats per evitar romanents. Una mica el resum d’aquesta primera part
d’aquestes bases. 
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Pel que fa a les segones bases, les de conservació del patrimoni natural, igual que en
l’anterior,  afegim  els  ODS  al  qual  estan  alineades.  En  aquest  cas,  la  vida
d’ecosistemes terrestres; la vida submarina, que és l’ODS 14, i també el 16 de pau,
justícia i institucions sòlides. S’especifica com un fet a destacar important és que a les
bases s’hi  afegeix tot  el  tema del  patrimoni geològic  i  s’hi  inclou com a referència
l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya de la Generalitat. S’inclou també un
25 % que no hi era per tal que les tasques que s’hagin d’executar es facin a través
d’empreses del tercer sector. És a dir, el punt social d’aquestes bases. En les accions
s’inclou  també les  actuacions  en  espais  que  estiguin  identificats  en  les  capes  de
connectivitat  ecològica de la  Generalitat.  La  quantitat  de la  subvenció puja  perquè
també seran subvencions bianuals per donar més temps d’execució. En els criteris de
valoració s’afegeix al caràcter que és important l’homogeneïtat de la proposta que es
presenta, que hi hagi transversalitat i alhora homogeneïtat. S’afegeix, fins ara no es
considerava específicament i s’afegeix com a subvencionables, les accions formatives,
de material interpretatiu o de sensibilització. Seguint el Pla estratègic de subvencions
2020-2023 també es valorarà i avaluarà l’eficàcia de les subvencions. Ens sembla un
punt  afegit  el  fet  de  dir:  «Hem aconseguit  els  objectius  que es plantejàvem en la
subvenció?  Seguim  igual?  Cal  variar  alguna  cosa?»  Perquè  realment  són  diners
públics i  que sigui  efectiu.  I  faig el  resum de totes les coses perquè ja  ho havien
explicat. Gràcies.
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies,  senyor  Amat.  Alguna  consideració?  Sí,
senyora Guillaumes.
La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Bé,  la  nostra
intervenció...  de fet  és intervenció/proposta. Òbviament votarem favorablement.  Les
propostes  són  relacionades,  en  el  primer  cas,  amb  les  bases  reguladores  de  les
subvencions  per  a  actuacions  forestals  i  prevenció  d’incendis  forestals.  La  nostra
aportació va relacionada amb la línia de suport a les ADF. Les ADF, tothom ho sap, és
aquesta primera línia de prevenció dels focs. I el que d’alguna manera proposem és
que,  bé ens sembla que de cara a un altre any,  estaria  bé incrementar la dotació
d’aquesta línia de suport a les ADF perquè és importantíssima la prevenció d’incendis i
sobretot  en un context  de canvi  climàtic  en el  qual és molt  previsible que aquests
incendis  de sisena generació,  que s’han produït  en diverses parts del  planeta ens
arribin a Catalunya. I, per tant, la feina que puguin fer tota aquesta gent que està en
les ADF és súper important.
A banda d’això també proposem que la Diputació de Girona pugui encetar un treball
col·laboratiu amb les altres diputacions, per exemple, la de Barcelona. A Barcelona la
Diputació de Barcelona té fins i tot, en relació amb les ADF, una Oficina Tècnica de
Prevenció d’Incendis Forestals. Diputació de Barcelona, ja sabem, la Diputació. Ja sé
què  em  diran,  que  té  molt  de  pressupost,  etc.  Però  a  vegades  no  és  només
pressupost, sinó voluntat política. Ens sembla interessant que puguin treballar també
totes les diputacions perquè realment hi hagi aquest treball més integral a nivell de
país. No només la de Girona, sinó també la de Tarragona, perquè a les Terres de
l’Ebre, per exemple, les ADF són quatre gats comptats. Per tant, més en aquest sentit,
que es pogués incrementar la dotació econòmica per a les ADF. I amb relació a les
segones bases reguladores, que tenen a veure amb el patrimoni natural, només dues
coses:  bé,  més  que  una  proposta  és  una  petició  que  pensem  que  és  un  tema
importantíssim. Ja ho hem exposat diverses vegades en aquest plenari: el tema de la
protecció de la biodiversitat. Considerem que és positiu que es dediquin als consorcis
35.000 € l’any i  als  ajuntaments,  10.000 € per poder  protegir  la  biodiversitat,  però
demanaríem que es pogués incrementar en altres edicions, diguéssim, més dotació
econòmica i més impuls de l’educació ambiental. Gràcies.
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El senyor President, diu: Moltes gràcies. Vol dir alguna cosa?
El diputat senyor Amat, respon: Com que n’hem parlat moltes vegades, només afegir
una cosa. Amb respecte a les ADF ja hem fet un avenç en una qüestió.  Ens vam
reunir, ara no sé si fa dues o tres setmanes, amb el Secretariat d’ADF de Catalunya,
precisament per aquesta visió de país, ja no només Diputació de Girona. I ens van
reunir  amb  el  seu  president,  amb un  representant  de  l’ADF de  les  Gavarres  que
engloba diferents ADF (les sub-ADF) i anem per aquesta línia. Per tant, és només per
poder-ho comentar.
El  senyor  President,  pren  la  paraula  i  diu:  Bé,  moltes  gràcies.  Només  una
puntualització.  Qui  té  la  facultat  evidentment són els  bombers,  que depenen de la
Generalitat  de  Catalunya.  Per  tant,  aquella  oficina  que  vostè  reclamava,  qui  té  la
competència és qui l’ha d’exercir. Això una, però dos, és evident que des d’aquesta
casa, i jo crec que des del món local en general i, per tant, aquí representem també el
món local, el paper de les ADF i els recursos de les ADF per poder-les ajudar sempre
ha estat una voluntat primera de fer-ho perquè entenem, com vostè molt bé deia, que
el que fan les ADF en primera línia és ajudar moltes vegades a complementar els
bombers  posant-se  a  disposició  dels  ajuntaments  arreu  del  territori.  Això  és  molt
important i, per tant, hi hem de ser. Hi hem de ser amb tot el que puguem i, per tant,
aquesta és una màxima que apliquem sempre. Per sort aquí les ADF no són quatre
gats, com ha dit vostè com a altres indrets, sinó que són molta gent del món rural que
el que ha fet és coordinar-se, que el que ha fet és buscar l’espai i invertir. Els ajudem a
invertir en maquinària per poder ser complementaris als bombers i poder fer serveis
inclús a tasques en l’àmbit municipal. Per tant, tot el nostre suport, el nostre escalf a
les ADF i al paper que tenen, però hem de fer el que ens toca en cada moment.
Moltes  gràcies.  Alguna  paraula  més?  Entenem  que  els  dos  punts  s’aproven  per
unanimitat.

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

30. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions
per  al  desenvolupament  d'actuacions  de  conservació  del  patrimoni
natural per a consorcis gestor d'espais d'interès natural i ajuntaments -
Medi Ambient. 2021/X020100/8462

“Les  bases  específiques  reguladores  de  subvencions  per  al  desenvolupament
d’actuacions  de  conservació  del  patrimoni  natural  per  a  consorcis  gestor  d’espais
d’interès  natural  i  ajuntaments tenen  per  finalitat  estructurar  i  fixar  els  criteris  i  el
procediment per a la  concessió de subvencions del  Servei  de Medi  Ambient  de la
Diputació  de  Girona  per  al  finançament  de  subvencions  de  conservació,  millora  i
restauració del patrimoni natural de la província de Girona.

Tant  el  contingut  com  la  tramitació  de  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions  per  al  desenvolupament  d’actuacions  de  conservació  del  patrimoni
natural  per a consorcis gestor d’espais  d’interès natural  i  ajuntaments 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.

D’acord  amb  els  antecedents,  la  Comissió  Informativa  Territori  i  Sostenibilitat  hi
dictamina favorablement i proposa al Ple adopti l’acord següent:
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Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al
desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis
gestor  d’espais  d’interès  natural  i  ajuntaments,  que  es  transcriuen  literalment  a
continuació:

“BASES  ESPECÍFIQUES  REGULADORES  DE  SUBVENCIONS PER  AL
DESENVOLUPAMENT  D’ACTUACIONS  DE  CONSERVACIÓ  DEL  PATRIMONI
NATURAL  PER  A  CONSORCIS  GESTORS  D’ESPAIS  D’INTERÈS  NATURAL  I
AJUNTAMENTS
Aquestes bases estan alineades amb els  objectius de desenvolupament  sostenible
següents:
Objectiu principal: ODS 15 Vida d’ecosistemes terrestres
Fites a què es contribueix: 

 Vetllar  per  la  conservació,  el  restabliment  i  l’ús sostenible  dels  ecosistemes
terrestres  i  els  ecosistemes  interiors  d’aigua  dolça  i  els  serveis  que
proporcionen, en particular els boscos, les zones humides, les muntanyes i les
zones àrides, en consonància amb les obligacions contretes en virtut d’acords
internacionals.

Objectiu secundari: ODS 14 Vida submarina
Fites a què es contribueix: 

 Gestionar i protegir sosteniblement els ecosistemes marins i costaners per
evitar  efectes  adversos  importants,  inclús  enfortint  la  seva  resiliència,  i
adoptar mesures per restaurar-los a fi de restablir la salut i la productivitat
dels oceans.

Objectiu terciari: ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides
Fites a què es contribueix: 

 Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que retin comptes.
1. Definició de l’objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al
finançament  de  subvencions  de  conservació,  seguiment,  millora  i  restauració  del
patrimoni natural de la província de Girona. La finalitat de les subvencions regulades
en aquestes bases és fomentar les línies següents:
Línia  1.  Suport  als  consorcis  de  conservació  d’espais  d’interès  natural  de  la
demarcació de Girona per a la conservació dels hàbitats, tàxons, patrimoni geològic i
accions  per  a  la  gestió  de  l’ús  públic.  Poden  ser  subvencionables  exclusivament
aquelles propostes que tinguin per objecte la conservació i/o la millora del patrimoni
natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació, elements geològics d’interès) i les
accions de gestió  de l’ús públic  que tinguin com a finalitat  la protecció dels  valors
naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el gaudi social dels espais
naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar dins els espais de la Xarxa Natura 2000,
o els espais d’interès natural inclosos al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la
província de Girona. Altrament, també es poden ubicar en espais adjacents a aquests,
sempre que tinguin  una afectació positiva directa sobre l’espai  natural  d’interès de
protecció.
Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l’eliminació i/o la
gestió  de  flora  exòtica  invasora  en  l’àmbit  municipal,  o  bé  per  a  la  conservació
d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal o per a la regulació de l’ús públic
dins d’espais de la Xarxa Natura 2000, del PEIN o bé en altres espais que alberguin
hàbitats i/o espècies d’interès comunitari prioritari.
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Aquestes  bases  s’emmarquen  en  els  objectius  de  desenvolupament  sostenible
següents:
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 fixat en la convocatòria i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de
valoració establerts 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. 
La  Junta  de  Govern  és  l’òrgan  competent  per  a  l’aprovació  i  resolució  de  les
convocatòries subjectes a aquestes bases, les quals hauran de contenir, com a mínim,
el següent:
o Referència a les bases reguladores, amb indicació del butlletí oficial en què s’han

publicat.
o Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima que es

destina  a  la  convocatòria,  la  qual  podrà  ser  ampliable  si  així  ho  determina  la
convocatòria.

o Termini de presentació de sol·licituds.
o Terminis d’execució i justificació de les despeses.
o Termini de resolució de la convocatòria i notificació a les persones interessades. 
o Si la resolució posa fi a la via administrativa, referència a l’òrgan davant el qual es

pot interposar recurs administratiu així com als òrgans jurisdiccionals als quals es
pot recórrer.

o Mitjà de notificació o publicació.
3. Despeses subvencionables i període d’execució
Les actuacions s’han de realitzar a partir de l’1 de gener de l’any corresponent i fins a
la data que la convocatòria determini com a límit per executar les despeses.
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis
subvencionats  en  cap  cas  pot  superar  el  seu  valor  de  mercat.  En  particular,  són
subvencionables les actuacions següents: 
Línia 1. Suport als consorcis de gestió d’espais d’interès natural
Accions per conservar hàbitats, tàxons i el patrimoni geològic
Són les actuacions destinades a la restauració, la conservació o la millora de l’estat de
conservació o de diversitat biològica dels hàbitats i de les espècies silvestres d’interès
de conservació, amenaçades o en perill d’extinció, així com d’elements geològics d’alt
interès.
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents:
- Les  actuacions  que  van  destinades  a  la  creació,  la  millora  o  la  recuperació

d’hàbitats d’interès comunitari (HIC), segons l’annex I de la Directiva 97/62/CE, o
bé altres hàbitats d’interès de conservació per a l’espai d’interès natural afectat,
l’interès dels quals estigui degudament acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o
hàbitats  protegits  o amenaçats.  S’hi  inclouen  accions com ara el  manteniment
d’hàbitats oberts per afavorir les espècies d’aquests ambients (pastures, prats de
dall, mulladius, closes, etc.), la millora dels espais fluvials, de formacions de ribera
i zones inundables; la millora de zones litorals; l’erradicació o el control d’espècies
exòtiques invasores que presentin oportunitats reals de gestió i de les quals es
coneguin  metodologies  de control  d’eficàcia  contrastada,  entre altres possibles
accions.

257



- Les que vagin destinades a la millora de l’estat de conservació dels tàxons que
compleixin algun dels requisits següents:

 Per a cada espai del PEIN, aquells tàxons inclosos en els annexos 3 i 4 del
Decret  328/1992,  de 14 de desembre,  pel  qual  s’aprova el  Pla d’Espais
d’Interès Natural.

 Espècies que figurin en el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

 Espècies que figurin en l’annex II  o l’annex IV de la Directiva 92/43/CE,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres,
o a la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservació de les aus silvestres.

 Espècies incloses en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció
especial  i  el  Catàleg  espanyol  d’espècies  amenaçades  (Reial  decret
139/2011, de 4 de febrer).

 Tàxons  que  tinguin  plans  de  recuperació  o  conservació  aprovats  per  la
Generalitat de Catalunya.

 Altres espècies que es considerin d’especial interès per a l’espai protegit,
que no figurin en les relacions anteriors, sempre que el seu interès estigui
degudament acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o
amenaçats.

- Actuacions de conservació d’elements geològics d’alt interès inclosos a l’Inventari
d'espais d'interès geològic a Catalunya: 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/
sistemes_dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/
consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/

Accions per regular l’ús públic
La  millora,  la  restauració  i  la  senyalització  d’itineraris  pedestres  (camins  i
senders), d’acord, quan sigui el cas, amb el Manual tècnic de senyalització als
espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya), sempre que tinguin com a
finalitat  la  protecció  dels  valors  naturals  presents  a  l’espai  natural  (se
n’exclouen  la  formigonada,  l’enquitranat  i  d’altres  de  similars).  No  són
subvencionables ni l’obertura de nous camins o senders, ni les desbrossades
de manteniment.
La instal·lació o la reparació de tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques i
altres sistemes de canalització de visitants, sempre que tinguin com a finalitat
exclusiva la protecció del patrimoni natural.
L’edició,  la  instal·lació  i/o  la  divulgació  de  materials  informatius  sobre  el
patrimoni natural que tinguin com a finalitat informar, interpretar o sensibilitzar
sobre els valors naturals de l’espai (plafons descriptius i interpretatius del medi,
banderoles direccionals, tríptics, aplicacions mòbils, etc.). 
La  instal·lació  o  la  reparació  d’elements  interpretatius  preexistents,  com
observatoris de fauna, pantalles, torres de guaita, miradors i altres estructures
d’observació del patrimoni natural.
La instal·lació o la reparació i la millora d’instal·lacions de control de l’accés
rodat  a  àrees  sensibles,  sempre  que  representin  la  disminució  de  pressió
humana i d’impactes ja existents sobre l’espai natural i no comportin moviments
de terres. 

Les accions de regulació de l’ús públic no podran superar el 50 % de l’import total del
treballs  sol·licitats.  Així,  mateix  el  25  %  de  les  tasques,  com  a  mínim,  s’hauran
d’executar  a  través  d’empreses  del  tercer  sector  (centres  especials  de  treball,
fundacions o  entitats  equivalents),  excepte quan aquestes tasques requereixin  una
especialització (treballs verticals, subaquàtics, etc.).
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Accions de seguiment
Seguiments  de  poblacions  dels  tàxons  i  hàbitats.  Aquests  seguiments  no  poden
representar més d’un 15 % del cost total de les accions subvencionables, i han d’estar
vinculats directament a les accions de millora de l’estat  de conservació d’aquestes
espècies  i  hàbitats:  o  bé  seguiments  previs  a  les  accions  de  conservació,  o  bé
seguiments posteriors per avaluar l’efectivitat de l’actuació.
Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural
Es consideren subvencionables les actuacions següents:
a) Accions d’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal. Només
es  tindran  en  compte:  1)  aquelles  espècies  que  apareguin  al  Catàleg  espanyol
d’espècies  exòtiques  invasores,  RD  630/2013,  i  que  tinguin  protocols  de  gestió
redactats per la Diputació de Girona; o bé 2) altres espècies que, tot i no complir cap
dels  criteris  del  punt  1,  presentin  oportunitats  reals  de  gestió  i  es  demostri  que
ocasionen greus problemes per a hàbitats naturals concrets, espècies autòctones amb
interès de conservació o alterin processos ecològics. 
Aquestes accions no preveuen la substitució per flora ornamental en cas que es tracti
d’espais  enjardinats,  la  qual  ha d’anar  a càrrec del  beneficiari  o  bé de la  persona
propietària. 
b)  La  conservació  d’elements  prioritaris  del  patrimoni  natural  municipal  (tàxons,
hàbitats) dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa Natura 2000, o bé dins d’altres
espais amb hàbitats i espècies d’interès comunitari prioritari.
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents:

1. Actuacions  que  vagin  destinades  a  la  creació,  la  millora  o  la  recuperació
d’hàbitats d’interès comunitari (HIC), segons l’annex I de la Directiva 97/62/CE,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora silvestres, o bé
altres hàbitats d’interès de conservació per a l’espai d’interès natural afectat,
l’interès dels quals estigui degudament acreditat en llistes o catàlegs d’espècies
o hàbitats protegits o amenaçats. S’hi inclouen accions com ara el manteniment
d’hàbitats  oberts  per  afavorir  les  espècies  d’aquests  ambients  (pastures  a,
prats de dall, mulladius, closes, etc.), la millora dels espais fluvials, formacions
de  ribera  i  zones  inundables;  la  millora  de  zones  litorals;  l’erradicació  o  el
control  d’espècies  exòtiques  invasores  que  presentin  oportunitats  reals  de
gestió  i  de  les  quals  es  coneguin  metodologies  de  control  d’eficàcia
contrastada, entre altres possibles accions.

2. Actuacions que vagin destinades a una millora de l’estat de conservació dels
tàxons i que compleixin algun dels requisits següents:
Per a cada espai del PEIN, aquells tàxons inclosos en els annexos 3 i 4 del
Decret  328/1992,  de  14  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Pla  d’Espais
d’Interès Natural.
Espècies  que  figurin  en  el  Decret  172/2008,  de 26  d’agost,  de  creació  del
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
Espècies que figurin en l’annex II  o l’annex IV de la directiva 92/43/CE i  la
Directiva 2009/147/CE.
Espècies  incloses  en  la  Llista  d’espècies  silvestres  en  règim  de  protecció
especial i el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (Reial decret 139/2011,
de 4 de febrer).
Tàxons  que  tinguin  plans  de  recuperació  o  conservació  aprovats  per  la
Generalitat de Catalunya. 
Altres espècies que es considerin d’especial interès per a l’espai protegit, que
no  figurin  en  les  relacions  anteriors,  sempre  que  el  seu  interès  estigui
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degudament  acreditat  en llistes o catàlegs d’espècies  o hàbitats  protegits  o
amenaçats.
Per aquestes actuacions es valorarà especialment les mesures de conservació
de  prioritat  alta  o  mitjana  per  espai,  detallades  als  documents  «Diagnosi,
identificació  i  priorització  d'actuacions  de  conservació  i  restauració  dels
sistemes dunars de les comarques de Girona» i «Estat de conservació dels
espais naturals protegits de les comarques gironines sense òrgan de gestió:
https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/10142/10508/
Diagnosi__identificacio_i_prioritzacio_d_actuacions_de_conservacio_i_restaur
acio_dels_sistemes_.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/4337/4479/
Estat_de_conservacio_dels_espais_naturals_protegits_de_les_comarques_gir
onines_sense_organ_de_gestio.pdf

3. Actuacions que vagin destinades a la conservació d’elements geològics d’alt interès
inclosos a l’Inventari d'espais d'interès geològic a Catalunya:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/
sistemes_dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/
consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/

La regulació de l’ús públic preexistent dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa
Natura  2000,  o  bé dins  d’altres  espais  amb hàbitats  d’interès  comunitari  prioritari,
sempre que tinguin com a finalitat la protecció dels valors naturals presents a l’espai
natural, i no la seva promoció.
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents:

 La instal·lació o la reparació d’elements de control i regulació de l’accés rodat i
pedestre en àrees sensibles, sempre que representin la disminució de pressió
humana i d’impactes ja existents sobre l’espai natural i no comportin moviments
de terres.

 La  millora,  la  restauració  i  la  senyalització  d’itineraris  pedestres  (camins  i
senders), d’acord, quan sigui el cas, amb el Manual tècnic de senyalització als
espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya), sempre que tinguin com a
finalitat  la  protecció  dels  valors  naturals  presents  a  l’espai  natural  (se
n’exclouen  la  formigonada,  l’enquitranat  i  d’altres  de  similars).  No  són
subvencionables ni l’obertura de nous camins o senders, ni les desbrossades
de manteniment.

 La instal·lació o la reparació de tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques i
altres sistemes de canalització de visitants, sempre que tinguin com a finalitat
la protecció del patrimoni natural.

 L’edició,  la  instal·lació  i/o  la  divulgació  de  materials  informatius  sobre  el
patrimoni natural que tinguin com a finalitat informar, interpretar o sensibilitzar
sobre els valors naturals de l’espai (plafons descriptius i interpretatius del medi,
banderoles direccionals, tríptics, aplicacions mòbils, etc.).

 La  instal·lació  o  la  reparació  d’elements  interpretatius  preexistents,  com
observatoris de fauna, pantalles, torres de guaita, miradors i altres estructures
d’observació del patrimoni natural.

Les accions de regulació de l’ús públic no podran superar el 50 % de l’import total del
treballs  sol·licitats.  Així,  mateix,  el  25  % de  les  tasques,  com  a  mínim,  s’hauran
d’executar  a  través  d’empreses  del  tercer  sector  (centres  especials  de  treballs,
fundacions o  entitats  equivalents),  excepte quan aquestes tasques requereixin  una
especialització (treballs verticals, subaquàtics, etc.).

260

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/4337/4479/Estat_de_conservacio_dels_espais_naturals_protegits_de_les_comarques_gironines_sense_organ_de_gestio.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/4337/4479/Estat_de_conservacio_dels_espais_naturals_protegits_de_les_comarques_gironines_sense_organ_de_gestio.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/4337/4479/Estat_de_conservacio_dels_espais_naturals_protegits_de_les_comarques_gironines_sense_organ_de_gestio.pdf
https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/10142/10508/Diagnosi__identificacio_i_prioritzacio_d_actuacions_de_conservacio_i_restauracio_dels_sistemes_.pdf
https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/10142/10508/Diagnosi__identificacio_i_prioritzacio_d_actuacions_de_conservacio_i_restauracio_dels_sistemes_.pdf
https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/10142/10508/Diagnosi__identificacio_i_prioritzacio_d_actuacions_de_conservacio_i_restauracio_dels_sistemes_.pdf


Es valorarà  també que  els  espais  objecte  d’actuacions  estiguin  identificats  en  les
capes  de  connectivitat  ecològica  de  la  Generalitat  de  Catalunya  següents:
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
Accions de seguiment
Seguiments  de  poblacions  dels  tàxons  esmentats  en  el  punt  anterior.  Aquests
seguiments  no  poden  representar  més  d’un  15  %  del  cost  total  de  les  accions
subvencionables, i han d’estar vinculats directament a les accions de millora de l’estat
de  conservació  d’aquestes  espècies:  o  bé  seguiments  previs  a  les  accions  de
conservació o bé seguiments posteriors per avaluar l’efectivitat de l’actuació.
En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de
béns inventariables, el període durant el qual la persona beneficiària haurà de destinar
els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció no podrà ser inferior a 5
anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys per a la resta de
béns, d’acord amb l’article 31.4 de la Llei general de subvencions (LGS).
En relació amb la línia 1 i la línia 2, no són subvencionables en cap cas:

 El mobiliari d’enjardinament (bancs, taules de pícnic, papereres, jocs infantils,
elements per a la pràctica d’esport, etc.).

 Els  moviments  de  terres  que  no  estiguin  directament  relacionats  amb  la
recuperació d’espais naturals degradats.

 La redacció de projectes i memòries executives.
 Els  projectes  que,  tot  i  presentar  un  pressupost  que  s’ajusti  als  preus  de

mercat,  es  considerin  sumptuosos  o  corresponguin  a  actuacions  pròpies
d’àmbits enjardinats o zones verdes urbanes.

 La despesa feta amb mitjans propis. S’entén com a mitjans propis, el personal
que formi part de la plantilla del consorci o de l’ajuntament.

 La direcció tècnica dels treballs. En el cas dels ajuntaments podran sol·licitar-la
a  través  del  Pla  de  Serveis  de  Conservació  del  Patrimoni  Natural  de  la
Diputació  de  Girona  (https://seu.ddgi.cat/web/servei/4247/pla-de-serveis-d-
assistencia-en-materia-de-conservacio-del-patrimoni-natural).

 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.

Per a la línia 2, no es consideren subvencionables les tanques ramaderes. 
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:
Per a la línia 1, els consorcis d’àmbit territorial de la província de Girona que hagin
estat constituïts, d’acord amb els seus estatuts, per a la millora, la protecció i la gestió
d’espais  d’interès  natural  de  la  demarcació  de  Girona.  Altrament,  també  poden
concórrer a aquesta convocatòria aquells consorcis que tinguin com a finalitat de forma
inequívoca, i d’acord amb els seus estatuts, la protecció, la restauració i la millora del
patrimoni natural de forma general.
Per a la línia 2, els ajuntaments de la província de Girona.
Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  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 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.
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Línia 1. Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural. Cada sol·licitud
serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts.  Sobre la base de la
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta
a  la  convocatòria,  es  concretarà  l’import  de  la  subvenció  que  es  concedeix,  en
proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació:

– Import màxim de 35.000 €/any.
– La subvenció pot correspondre, com a màxim, al 90 % del pressupost previst per
a l’actuació.

Línia  2.  Suport  als  ajuntaments  per  a  la  conservació  del  patrimoni  natural.  Cada
sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base
de  la  qualificació  aconseguida,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació  pressupostària
establerta a la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció que es concedeix,
en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació:

– Import màxim de 10.000 €.
–  La  subvenció  pot  correspondre,  com  a  màxim,  al  90  %  de  la  despesa
subvencionable. 

Per  tal  de  poder  atendre  el  màxim  nombre  de  sol·licituds  possible,  segons  la
disponibilitat pressupostària, es pot reduir el nombre de conceptes subvencionats per
sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració establerts en aquestes bases. Un
cop fet això, si l’import total sol·licitat encara supera el crèdit disponible, els imports
atorgats es poden reduir proporcionalment respecte als imports sol·licitats o màxims
atorgables per tal de poder atendre més sol·licituds. La Diputació de Girona pot atorgar
un import menor del que s’ha sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas,
amb l’objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible entre accions que
gaudeixin de la mateixa puntuació. Si el repartiment del pressupost disponible entre
accions amb la mateixa puntuació representa una disminució de l’import per atorgar
que doni com a resultat menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui
el  cas,  es  poden  no  atendre  les  accions  que  es  considerin  tècnicament  menys
rellevants en analitzar la conveniència i urgència de les propostes, en funció del grau
de protecció  i  estat  de conservació  de les  espècies  o  hàbitats  beneficiats  per  les
accions.
6. Procediment de presentació de les sol·licituds
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria. En cas que es
presenti més d’una sol·licitud per convocatòria, es tindrà en compte la darrera entrada
dins del termini i es consideraran desistides les anteriors.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades
electrònicament  mitjançant  un certificat  validat  en  la  plataforma PSIS del  Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini
que estableixi la convocatòria.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, aquest termini 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/subvencions),  acompanyat  de  la  documentació
annexa següent:
Línia 1. Suport als consorcis de gestió d’espais d’interès natural
Per a les accions de conservació d’hàbitats i tàxons 
En tots  els  casos:  memòria valorada,  que ha d’incloure  com a mínim els  apartats
següents: 
1) Justificació dels treballs proposats
2) Actuacions proposades i descripció de com es duran a terme
3) Amidaments
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4) Pressupost detallat amb preus unitaris i compostos, costos directes i indirectes
5) Cartografia, si escau
6) Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau
En particular, segons el cas, també cal aportar la documentació següent:

– Per a actuacions en terrenys de titularitat  pública o de gestió pública:  a) un
certificat  del  secretari  de  disponibilitat  dels  terrenys,  i  b)  un  certificat  del
secretari que acrediti que, abans d’iniciar els treballs, es disposarà de tots els
permisos i autoritzacions de les administracions públiques competents.

– Per a actuacions en terrenys de titularitat privada, un acord de custòdia amb
vigència mínima de cinc anys o un acord amb la persona propietària pel qual
aquesta permeti realitzar els treballs i es comprometi a mantenir la naturalesa
d’aquests durant un mínim de cinc anys.

– En cas d’instal·lacions, plànols de detall (ubicació, planta i alçat).
Per a les accions per regular l’ús públic
En tots  els  casos:  memòria valorada,  que ha d’incloure  com a mínim els  apartats
següents: 
1) Justificació dels treballs proposats
2) Actuacions proposades i descripció de com es duran a terme
3) Amidaments
4) Pressupost detallat amb preus unitaris i compostos, costos directes i indirectes
5) Cartografia, si escau
6) Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau
Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural.
En tots  els  casos:  memòria valorada,  que ha d’incloure  com a mínim els  apartats
següents: 

 Objectiu i justificació dels treballs.
 Cartografia detallada de la flora exòtica invasora a escala de tot el municipi i/o

dels elements prioritaris del patrimoni natural segons sigui el cas (s’inclourà la
trama urbana pel que fa a la flora invasora). 

 Definició dels treballs a realitzar i metodologies a seguir.
 Pressupost detallat amb preus unitaris i compostos, costos directes i indirectes.
 Plec  de  prescripcions  tècniques  per  realitzar  els  treballs  correctament,  si

s’escau.
 Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS), si escau.
 Cartografia d’execució, si és diferent de l’anterior.

En particular, segons el cas, també cal aportar la documentació següent:
 Per a actuacions en terrenys de titularitat  pública  o de gestió pública,  a)  un

certificat del secretari de disponibilitat dels terrenys i b) un certificat del secretari
que acrediti que, abans d’iniciar els treballs, es disposarà de tots els permisos i
autoritzacions de les administracions públiques competents. 

 Per  a  actuacions  en  terrenys  de  titularitat  privada,  cal  aportar  un  acord  de
custòdia  amb  vigència  mínima  de  cinc  anys  o  un  acord  amb  la  persona
propietària  pel  qual  aquesta  permeti  realitzar  els  treballs  i  es  comprometi  a
mantenir la naturalesa d’aquests durant un mínim de cinc anys.

Tant per a la línia 1 com per a la línia 2:
La documentació s’ha d’annexar 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’acceptaran 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 qualsevol cas, quan no es presenti algun dels documents requerits per considerar
que  la  Diputació  de  Girona  ja  el  té,  cal  notificar-ho  per  escrit  quan  es  formuli  la
sol·licitud.
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  que  estableix  la  legislació  de  procediment
administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La  inexactitud,  la  falsedat  o  l’omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada  o
document  que  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.
7. Criteris de valoració 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen a
continuació.
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera
que  les  que  tinguin  menys  puntuació  poden  no  atendre’s  en  cas  de  manca  de
disponibilitat pressupostària. 
Es valorarà positivament que les actuacions contemplades en el projecte tinguin un
caràcter homogeni (per exemple, la recuperació d’un únic paratge o hàbitat natural,
amb diverses mesures per  millorar-lo,  o  bé d’un únic  tàxon o grup de tàxons que
comparteixin el mateix tipus d’hàbitat natural). 
Línia 1. Suport als consorcis de gestió d’espais d’interès natural

La transcendència del projecte per a l’espai natural de què es tracti quant a la
conservació o la millora de la biodiversitat i del patrimoni natural:

Màxim 3 punts

Alta: L’actuació té una incidència molt rellevant en relació amb els valors més
destacats de l’espai natural protegit (ENP).

3

Mitjana: L’actuació té una incidència moderada en relació amb els valors més
destacats de l’ENP.

Fins a 2

La definició de la proposta: Màxim 5 punts

La qualitat tècnica del projecte
El caràcter homogeni de la proposta

Fins a 2
1

La claredat en el projecte: objectius, metodologia 1
L’adequació dels preus

1

Acció  de  conservació  d’hàbitats  d’interès  comunitari  i  d’interès  comunitari
prioritari que figurin a  l’annex I de la directiva 97/62/CE

Màxim 3 punts
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Acció  de  conservació  d’espècies  d’interès  comunitari  i  d’interès  comunitari
prioritari  que  figurin  en  l’annex  II  o  l’annex  IV  de  la  Directiva  hàbitats  o  la
Directiva aus, espècies incloses en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
o en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades, o bé tàxons que tinguin plans
de recuperació o conservació aprovats per la Generalitat de Catalunya, tàxons
protegits pel PEIN en el Decret 328/1992, o bé altres hàbitats, geòtops o tàxons
d’especial  interès  de  conservació  per  a  l’espai  degudament  justificats  o
eliminació  d’espècies  exòtiques  invasores  incloses  en  el  Catàleg  d’espècies
invasores de l’estat Espanyol, RD 630/2013, o de la Unió Europea.

Màxim 3 punts

La regulació  de  l’ús  públic  preexistent,  sempre  que tingui  com a  finalitat  la
protecció dels valors naturals presents a l’espai natural.

 La instal·lació o la reparació d’elements de control i regulació de l’accés
rodat i pedestre en àrees sensibles.

 La instal·lació, la millora o la restauració d’elements de gestió de l‘ús
públic  i  d’elements interpretatius (senyalització  d’itineraris  pedestres,
tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques, observatoris de fauna,
pantalles, torres de guaita, miradors, etc.).

Màxim 5 punts 

Fins a 3

Fins a 2

Existència de propostes d’activitats educatives associades a l’àmbit d’actuació o
itineraris integrats dins d’un projecte pedagògic existent

1 punt

Accions formatives, material interpretatiu o de sensibilització complementari a
les  accions  de  conservació  (reunions  informatives  veïnals,  tríptics,  cartellera
divulgativa  de  les  accions  desenvolupades  i  de  la  problemàtica  existent,  o
accions equivalents).

1 punt

Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural
La definició de la proposta: Màxim 5 punts

La qualitat tècnica del projecte
El caràcter homogeni de la proposta

Fins a 2
1

La claredat en el projecte: objectius, metodologia 1
L’adequació dels preus 1

Mesures de conservació  de prioritat  alta  o  mitjana detallades en documents
específics:

Diagnosi,  identificació  i  priorització  d'actuacions  de  conservació  i
restauració dels sistemes dunars de les comarques de Girona

Prioritat alta
Prioritat mitjana

 “Estat de conservació dels espais naturals protegits de les comarques gironines
sense òrgan de gestió”.

4. Prioritat alta o mitjana

Espais objecte d’actuació ubicats dins les capes de connectivitat ecològica de la
generalitat de Catalunya (Hipermapa)

Màxim 4 punts

2
1

1

1
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Accions d’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal
Màxim 3 punts

Espècies registrades en el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores,
RD 630/2013, amb protocols de gestió existents.

3

Altres espècies exòtiques invasores amb oportunitats reals de gestió i  que
ocasionen greus problemes per a hàbitats naturals concrets.

2

Conservació  d’elements  prioritaris  del  patrimoni  natural  municipal  (tàxons,
hàbitats,) dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa Natura 2000, o bé dins
d’altres espais amb hàbitats d’interès comunitari prioritari.

Màxim 5 punts

Hàbitats i tàxons d’interès comunitari i d’interès comunitari prioritari que figurin
en  l’annex  II  o  l’annex  IV  de  la  Directiva  hàbitats  o  la  Directiva  aus,
espècies incloses en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya o en el
Catàleg espanyol d’espècies amenaçades, o bé tàxons que tinguin plans
de recuperació o conservació aprovats per la Generalitat de Catalunya.

Fins a 3

Tàxons protegits pel PEIN, o bé altres hàbitats o tàxons d’especial interès
de conservació per a l’espai degudament justificats.

1

La regulació  de  l’ús  públic  preexistent,  sempre  que tingui  com a  finalitat  la
protecció dels valors naturals presents a l’espai natural.

Màxim 5 punts 

La instal·lació o la reparació d’elements de control i regulació de l’accés rodat
i pedestre en àrees sensibles.

Fins a 3

La instal·lació, la millora o la restauració d’elements de gestió de l‘ús públic i
d’elements  interpretatius  (senyalització  d’itineraris  pedestres,  tanques,
passeres  de  fusta,  fileres  d’estaques,  observatoris  de  fauna,  pantalles,
torres de guaita, miradors, etc.).

Fins a 2

Accions formatives, material interpretatiu o de sensibilització complementari a
les  accions  de  conservació  (reunions  informatives  veïnals,  tríptics,
cartellera divulgativa de les accions desenvolupades i de la problemàtica
existent, o accions equivalents).

1 punt

8. Instrucció de l’expedient 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 Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
• La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de

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

aquestes bases.
• 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
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El  Servei  de  Medi  Ambient,  en  vista  de  l’expedient  i  de  l’informe  de  la  Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
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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:
Presidència: La presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat
Vicepresidència: el diputat delegat de Medi Ambient
Vocals: 
– El cap del Servei de Medi Ambient o la persona en qui delegui
– Un tècnic del Servei de Medi Ambient
– Un  tècnic  del  Departament  d’Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Acció  Rural  de  la
Generalitat de Catalunya
La  secretaria  de  la  Comissió  Avaluadora  l’exercirà  el  secretari  de  la  Comissió
Informativa de Territori i Sostenibilitat.
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar una persona representant
a la Comissió Avaluadora, la qual hi serà amb veu i sense vot.
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la
presidència  o  la  vicepresidència,  que presidiria  la  comissió  en cas  absència  de la
presidència, i de dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual
resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions. 
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,
els  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per  silenci
administratiu.
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La resolució contindrà la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin obtingut
la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria,
en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun dels beneficiaris renuncia a la
subvenció,  l’òrgan  concedent  podrà  acordar  concedir  la  subvenció  al  sol·licitant  o
sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia
s’hagi 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 la persona interessada per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini
improrrogable  de  15  dies.  Una  vegada  la  persona  interessada  hagi  acceptat  la
proposta, l’òrgan administratiu dictarà l’acte de concessió i el notificarà. 

En cas d’ampliació del crèdit de la convocatòria, la Junta de Govern podrà resoldre
concedir les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera per ordre de puntuació fins
a esgotar el nou crèdit aprovat.
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes la persona
beneficiària no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
11. Justificació
11.1 Forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat,
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar
la documentació següent:
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– Memòria explicativa de l’actuació, amb imatges de les activitats o de la inversió
feta. 
– Certificat del secretari que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb
el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i
amb la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
– Un document que acrediti que s’ha fet constar el suport de la Diputació de Girona
en qualsevol  acte de publicitat  o difusió (impressió de pantalla  de pàgina web,
còpia de publicació, fotografia de rètols o d’altres).

A  l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  de  conformitat  amb  el  dret,  s’hagin  produït  abans
d’acabar  el  període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als
creditors corresponents.
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 de
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la  subvenció  es
minorarà proporcionalment,  aplicant  sobre la  quantitat  concedida el  percentatge de
desviació sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. Tanmateix, quan la
subvenció  atorgada  inicialment  suposi  una  participació  inferior  als  percentatges
màxims definits en la base 5 i en el cas que es produeixin baixes en el procediment
d’adjudicació, s’aplicarà el benefici de la rebaixa de la licitació a favor de l’aportació
municipal. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de
justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la
despesa no justificada. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció per
ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament,  amb l’excepció que
s’estableix respecte a les baixes en la licitació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 13, 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.
Altrament, i d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, els beneficiaris
han d’aportar la informació relativa als indicadors de les línies de subvenció a les quals
concorren. Aquesta informació es presenta de forma telemàtica mitjançant el formulari
web  accessible  a  la  web  de  Medi  Ambient  de  la  Diputació  de  Girona
(http://www.ddgi.cat/web/nivell/228/s-0/medi-ambient)  o  a  l’enllaç  següent:
https://arcg.is/0PGXPK
La informació continguda al formulari és la següent: 
Dades generals
Tipus de beneficiari de la subvenció
Nom de l'ens, consorci o ONL
Comarca
Municipi
Localització del beneficiari

Línia  1.  Suport  als  consorcis  de  conservació  d’espais  d’interès  natural  de  la
demarcació de Girona per a la conservació del patrimoni geològic, hàbitats, tàxons i
accions per a la gestió de l’ús públic.
 Actuacions
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 Nom de l'actuació
 Àrea de les actuacions dutes a terme:
 Import subvencionat
 Cost total de l'actuació
 Nombre d'espais de Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació
 Superfície dels espais Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació (ha)
 Enumeració dels  principals  hàbitats  i  espècies  d’interès  comunitari,  singulars  o

amenaçades objecte d’actuació
 Nombre de treballadors amb risc d’exclusió social que han participat en l'execució

del projecte
 Superfície millorada (ha)

Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l’eliminació i/o la
gestió  de  flora  exòtica  invasora  en  l’àmbit  municipal,  o  bé  per  a  la  conservació
d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal o per a la regulació de l’ús públic
dins d’espais de la Xarxa Natura 2000, del PEIN o bé en altres espais que alberguin
hàbitats i/o espècies d’interès comunitari prioritari.
 Actuacions
 Nom de l'actuació
 Àrea de les actuacions dutes a terme:
 Import subvencionat
 Cost total de l'actuació
 Nombre d'espais de Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació
 Superfície dels espais Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació (ha)
 Enumeració dels  principals  hàbitats  i  espècies  d’interès  comunitari,  singulars  o

amenaçades objecte d’actuació
 Nombre de treballadors amb risc d’exclusió social que han participat en l'execució

del projecte
 Superfície millorada (ha)

11.2 Termini
El termini per justificar les accions subvencionades serà determinat a la convocatòria
corresponent.
La convocatòria  pot  determinar  un període d’execució  de les  actuacions que sigui
plurianual.
En termes generals no es prorrogaran els terminis per executar i justificar les accions,
excepte en casos degudament justificats per causa aliena al beneficiari. En aquests
casos els beneficiaris podran sol·licitar una pròrroga del termini per executar i justificar
les accions, fins a un mes abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a
la meitat del que tingui establert.
11.3 Requeriment de la justificació
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils,  a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.
12. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
La convocatòria podrà establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas
que  no  ho  faci,  el  pagament  s’efectuarà  un  cop s’hagi  presentat  la  documentació
justificativa.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
13. Compatibilitat de subvencions 
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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 sol·licitud 
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al
que  figura  en  alguna  de  les  sol·licituds  presentades,  es  podrà  instar  la  persona
beneficiària a reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la
subvenció atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte,
les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts
respecte de les sol·licituds.
16. Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar
un únic canvi de destinació de la subvenció, que pot ser atorgat per causes justificades
i sempre que el nou objecte tingui una puntuació igual o superior a l’original. Els canvis
de destinació s’hauran de sol·licitar fins a un mes abans del termini de la justificació de
la subvenció.
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i, en tot cas:

 Si  la  persona  beneficiària  no  justifica  correctament  tot  l’import  que  s’ha  de
justificar, segons el que estableix l’acord de resolució.

 Si la persona beneficiària presenta un compte justificatiu per un import inferior
al que s’ha de justificar.

En  tots  dos  casos  es  modificarà  l’import  de  la  subvenció  per  ajustar-lo  al  que
efectivament hagi estat justificat correctament.
El president és l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre
els recursos que s’interposin.
17. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas,  la  persona  beneficiària  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 s’estableixen en aquestes bases.
c) En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El Servei de Medi Ambient 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.
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  vinculats,  llevat  que  la
contractació es realitzi 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 estableix l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
19. Protecció de dades
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En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i
han d’adoptar i  implementar els principis i  les mesures que estableix el  Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació de aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de les entitats
en  el  marc  de  la  gestió  de  subvencions.  Aquestes  dades  personals,  d’utilització
exclusivament  professional,  es  tractaran  en  el  marc  de  la  legislació  vigent  sobre
protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  seran  conservades  com  a  part  del
procediment  administratiu.  Les  persones  interessades  podran  accedirà  les  seves
dades,  rectificar-les,  suprimir-les  i  exercir  la  resta  dels  seus  drets  adreçant-se  al
delegat de protecció de dades de la Diputació de Girona, a la seu d’aquest organisme,
a  la  pujada  de  Sant  Martí,  4-5,  17004,  de  Girona,  o  bé  per  correu  electrònic  a
dpd@ddgi.cat.
20. Verificació i control
Els  comptes justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació  de
Girona 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
els sigui requerida 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 en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Altrament, com a mínim, caldrà que els beneficiaris facin una de les accions següents:
 Instal·lació d’un cartell en la zona objecte de l’actuació, en què consti la subvenció

de la Diputació de Girona.
 Publicació d’una notícia (web, mitjans, xarxes socials, etc.) sobre la concessió i

l’objecte de la subvenció, i una altra dels resultats obtinguts.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, 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 el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan

concedent  ha de requerir  la  persona beneficiària  perquè adopti  les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot  establir  mesures  alternatives,  sempre  que  permetin  fer  la  difusió  del
finançament  públic  rebut.  En el  requeriment que l’òrgan concedent  dirigeixi  a la
persona beneficiària, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció
de  l’acte  corresponent,  i  se  l’ha  d’advertir  que  l’incompliment  pot  comportar  la
revocació de la subvenció.

22. Altres obligacions de les persones beneficiàries
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que

fonamenta la concessió de les subvencions.
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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 que estableix la legislació aplicable.
g)  Aportar  un certificat  del  secretari  que  acrediti  que  la  contractació  s’ha  realitzat

d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector  públic,  i  la  resta  de  normativa  vigent  en  matèria  de  contractació
administrativa.

23. 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  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, estigui 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, 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

i/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 indirecta, 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 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  el  supòsits  establerts  en
l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment  dels  principis  ètics i  regles de conducta seran 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 previstes a 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  pel  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.
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  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.
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
la 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
l’aprovació  o 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  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.”

Segon.  Sotmetre  les  bases  a  informació  pública  pel  termini  de  vint  dies  hàbils,
mitjançant  anunci  que es publicarà en el  Butlletí  Oficial  de la Província de Girona,
tauler  d’anuncis  i  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 dels ens locals. En el supòsit
que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  es  formulin  al·legacions,  les  bases
quedaran aprovades definitivament.

Tercer.  Facultar  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  a  l’efecte  de  procedir  a
l’execució d’aquests acords i especialment  per ordenar la publicació de l’anunci de
l’aprovació definitiva de les bases específiques.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.
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31. Aprovació inicial del projecte de condicionament d'un tram de la ctra. GIV-
5235,  entre  PK  0+175  i  el  final,  tm  Maià  de  Montcal  -  Xarxa  Viària.
2021/K010401 /8611

“La carretera GIV-5235, de l’N-260 a Maià de Montcal, és titularitat de la Diputació de
Girona. Té una longitud de 1,618 quilòmetres.

La  carretera  està  condicionada  del  PK  0+000  al  PK  0+770  amb  l’amplada
corresponent a la seva intensitat mitjana de pas de vehicles diaris (IMD). No obstant
això, la resta de la carretera fins a Maià de Montcal no està condicionada i té una
amplada de només 5 metres.

Amb  el  tram  inicial  de  carretera  ja  condicionat,  és  del  tot  necessari  realitzar  el
condicionament  que  complementi  i  finalitzi  les  actuacions  de  millora  que  ja  s’han
executat a la carretera GIV-5235.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte de Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-5235, de l’N-260 a Maià de Montcal, entre el PK 0+715 i el final (terme
municipal de Maià de Montcal), amb un pressupost de 419.289,81 euros.

L’objectiu  d’aquest  projecte  és  dissenyar,  justificar,  definir  i  valorar  les  obres
necessàries pel condicionament d’un tram de la carretera GIV-5235 de l’N-260 a Maià
de Montcal, entre el PK 0+715 i el final (TM de Maià de Montcal), en una longitud total
d’actuació de 1.020 metres.

El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials,  en data 4 de novembre 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 de Condicionament  d’un
tram de la carretera GIV-5235, de l’N-260 a Maià de Montcal, entre el PK 0+715 i el
final (terme municipal de Maià de Montcal), amb un pressupost de 419.289,81 euros.

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 Maià de Montcal
per al seu informe.

Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en
l'annex del projecte.
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Cinquè. Notificar aquest acord a Agri Energia, SA per al seu coneixement.

Sisè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a la Secció d'Expropiacions.”

El senyor President comenta que passaríem ara a dos punts de l’àrea de Xarxa Viària.
El primer és l’aprovació inicial del projecte de condicionament d’un tram de la carretera
GIV-5235, entre el PK 0+175 i el final, al terme de Maià de Montcal. I el segon punt és
l’aprovació inicial del projecte d’eixample i millora rasant i drenatge de la carretera GIV-
6228,  del  Pont  del Príncep a Vilamalla.  Té la paraula el  diputat  Jordi  Xargay.  Ens
explica els dos punts, després vostès em diran si volen fer una votació conjunta o per
separat dels dos punts.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i manifesta: Molt bé.
Molt bon dia. Moltes gràcies, president. Portem a aprovació inicial aquests dos punts,
que són dos projectes que considerem que són dues carreteres que per les seves
característiques  i  el  seu  volum  de  trànsit  requereixen  aquesta  millora  per  a  la
seguretat. Una és la carretera de Maià o la carretera GIV-5235, que surt de la N-260 i
que va cap a Maià. Els primers 750 metres ja estan adaptats, ja es va fer en el seu
moment  i  ara  queden  aquest  poc  més d’un  quilòmetre  per  acabar  d’adaptar-se  a
l’amplada que li toca aquesta carretera. I és una carretera, que com podeu veure, és
un pressupost de 419.289,81 €. I val a dir que totes dues carreteres, tant aquesta com
la propera, el proper projecte que els comentaré, que és el de Vilamalla, el que va des
del Pont del Príncep a Vilamalla, aquest tram de carretera que uneix la rotonda amb el
Pont del Príncep, que és una carretera que té un volum de vehicles de 3.500 vehicles
al  dia  i  que  té  una  problemàtica  de  d’inundabilitat  quan  venen  episodis  de  pluja
important. Per tant, el que farem és millorar la rasant, pujar aquesta rasant, millorar el
desguàs i també eixamplar-la una miqueta perquè sigui una carretera més segura.
Tant una com l’altra, val a dir que són dues carreteres que s’ha parlat i consensuat
amb els  dos ajuntaments més afectats  directament.  I,  per  tant,  hi  estan d’acord.  I
aquesta carretera puja a 678.841,28 €.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, diu Bé, la meva intervenció és només per dir
que pel nostre cas podem votar conjuntament, i que ens abstindrem en els dos punts.
Gràcies.

El senyor president, diu: Moltes gràcies. Alguna paraula més? No? Per tant, entenem
que amb 25 vots a favor i  1 abstenció quedarien aprovats inicialment aquests dos
projectes.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 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. 

32. Aprovació inicial del projecte Eixampla i  millora rasant i  drenatge tram
ctra.  GIV-6228,  del  Pont  del  Príncep  a  Vilamalla  -  Xarxa  Viària.
2021/K010401 /8612

“La carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla, és titularitat de la Diputació
de Girona. Té una longitud de 1,976 quilòmetres.
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Aquesta carretera comunica Vilamalla amb el polígon industrial del Pont del Príncep i
la  carretera  cap  a  Figueres  i,  per  tant,  és  d’una  alta  importància  estratègica  pel
municipi, ja que es preveu que el desenvolupament de la zona continuï en creixement
en els pròxims anys.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte d’Eixampla i millora de la rasant i el
drenatge d’un tram de la carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla, amb un
pressupost de 678.841,28 euros.

Les actuacions que es pretenen dur a terme amb aquest projecte tenen la finalitat de
millorar les condicions actuals de seguretat en la circulació. Aquestes se centraran en
el tram que va des de la sortida de la rotonda amb la carretera C-252 al PK 1+000. La
longitud total d’actuació és d’uns 950 metres.

Les  principals  millores  consistiran  en  apujar  les  cotes  de  la  rasant  actual  per  tal
d’impedir que en episodis de pluja l’aigua inundi la calçada, redissenyar la xarxa de
cunetes i obres de drenatge transversal existents per garantir el correcte desguàs de
les aigües recollides cap al punt d’abocament i l’eixamplament de la calçada actual de
manera que disposi de vorals i berma a ambdós costats. El projecte inclourà també
l’adequació dels accessos a d’altres camins secundaris i finques privades.

El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials,  en data 9 de novembre 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 d’Eixampla i millora de la
rasant  i  el  drenatge  d’un  tram  de  la  carretera  GIV-6228,  del  Pont  del  Príncep  a
Vilamalla, amb un pressupost de 678.841,28 euros.

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 als Ajuntaments de Vilamalla i del
Far d’Empordà 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  Edistribución  Redes  Digitales,  SLU  per  al  seu
coneixement.
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Sisè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a la Unitat de Carreteres de l’Estat de
Girona per al seu informe.

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: 25 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. 

JUNTA DE PORTAVEUS

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passaríem als dos punts de la
Junta de Portaveus que hi ha, el punt 33è és la moció del grup de la CUP en defensa
del territori i rebuig al projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona i de priorització
del  TAV a Reus i  Girona.  No sé,  senyor secretari,  si  vostè vol  llegir  les propostes
d’acord i després li passaria la paraula a la diputada perquè la pogués defensar. Sí?
Gràcies.

33. Moció  del  grup de la  CUP de defensa  del  territori  i  rebuig al  projecte
d'ampliació de l'aeroport de Barcelona i de priorització del TAV a Reus i
Girona. 2021/A040100/8858

El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut literal següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats en el
productivisme i el creixement infinit,  on es prioritzen els beneficis individuals davant
dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi socioambiental. Els tocs d’alerta pel que
fa al  creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades,
sense  que  els  governs  hagin  pres  decisions  polítiques  contundents  per  revertir  la
situació.

El  creixement  exponencial  de  l’economia  fòssil  ha  portat  a  un  segle  XXI  ple
d'incògnites globals on gairebé tots els llindars de seguretat ecològics han entrat en
estat  d’emergència  planetària.  L’impacte  social  derivat  de  l’acumulació  i  sinergies
negatives d’aquests riscos ecològics majors producte del domini del capitalisme posa
com mai en perill l’avanç cap a un benestar segur per a tota la nostra espècie.

L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic no
podia  continuar  indefinidament  a  causa  de  la  disponibilitat  limitada  dels  recursos
naturals. Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat incapaç
d’establir objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions, com acaba
de  succeir  a  la  recent  COP26  de  Glasgow,  sinó  que  no  ha  canviat  el  model  de
desenvolupament basat en un creixement il·limitat a expenses de la Natura. Es tracta
d’un model  esgotat  amb greus conseqüències sobre la  salut  de les persones i  els
ecosistemes del nostre entorn més proper.
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L’Estat  espanyol  no ha desenvolupat  cap mena de política ambiental  efectiva més
enllà  d’algunes  declaracions  de  principis.  Acumula  sancions  internacionals  per
incompliment dels objectius i terminis fixats en diversos àmbits, treballant activament
per tombar lleis contra el canvi climàtic proposades des de la Generalitat de Catalunya,
continua  apostant  per  un  model  urbanístic  depredador  de  territoris  i  recursos  i
sustentant-se en un paradigma de la mobilitat basada en l’hegemonia del vehicle privat
de combustió. Mentre els fenòmens climàtics extrems es fan cada cop més habituals,
els  debats  sobre  el  model  de  desenvolupament  s’encallen  a  l’hora  de  tocar  els
privilegis i els beneficis d’una minoria i es continua apostant pel monocultiu turístic com
a futur. 

De fet, en els darrers mesos hem vist com els governs català i espanyol continuen
apostant  per  polítiques  que  no  fan  més  que  seguir  sustentant  aquest  model
extractivista  i  depredador,  que  ens empeny  cap a  l’abisme del  col·lapse  climàtic  i
ambiental.   Projectes com l’ampliació  dels  aeroports  del  Prat,  Alguaire  i  Palma,  el
creixement del trànsit aeri a Reus o Girona amb la priorització del TAV, l’ampliació dels
ports de Barcelona i València, macroesdeveniments com els JJOO d’hivern del Pirineu,
entre molts d’altres, són el màxim exponent d’un sistema econòmic que ens condueix
a una economia fràgil  i  precaritzada que, a més a més, s’allunya dels necessaris i
urgents canvis per posar la vida al centre i la transició cap a un model alternatiu. 

En el cas de l’ampliació de l’Aeroport del Prat la intenció d’ampliar la tercera pista –
que ha estat i està sobre la taula de les inversions d’AENA en un futur pròxim- desfà el
consens de l’acord signat al Pla Delta de l’any 1994. I implicaria necessàriament la
destrucció sense remei del paratge de la Ricarda i l’obstrucció el corredor ecosistèmic
dels  espais  naturals  del  Delta del Llobregat  i,  per tant,  afectant  enormement  a la
biodiversitat de la zona. 

A  més,  aquesta  proposta  d’ampliació  xoca,  com  dèiem,  amb  l’actual  context
d’emergència climàtica i amb la necessària reducció d’emissions de CO2 en un 55%
per al  2030 que ha marcat  la Unió Europea,  de lluita  contra el  canvi  climàtic  i  de
necessitat d’avançar amb pas ferm en la transició ecològica, la descarbonització de
l’economia, i la lluita contra la pèrdua de biodiversitat i d’espais naturals humits a la
Mediterrània. La declaració d’impacte ambiental de l’aeroport de Barcelona - El Prat
suma dues dècades, temps suficient per justificar una revisió que tingui en compte els
compromisos  de  l’Acord  de  París  contra  el  canvi  climàtic,  incorpori  la  reducció
d’emissions  del  sector  aeronàutic  i  els  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible
(ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Sense anar més lluny, aquest 2020 un
tribunal del Regne Unit ha declarat il·legal l’ampliació de l’aeroport de Heathrow per
obviar  l’Acord de París contra l’escalfament global.  Un precedent  internacional que
marca el camí per frenar projectes similars que representin un alt nivell d’emissions de
gasos  contaminants.  El  camí  de  la  litigació  climàtica  és  el  camí  a  emprendre  en
aquests casos. 

Així mateix, l’aposta, en aquest cas sense discussió aparent entre els governs català i
espanyol, de fer un baixador de la línia d’alta velocitat als aeroports de Girona i Reus
també xoca amb les prioritats ferroviàries que té el país, amb un conjunt de greuges
permanents pel que fa al servei i la manca d’inversions a Rodalies. De fet, no només el
problema estructural de la mobilitat al país té a veure amb aquestes mancances sinó
que  també  cal  incorporar-hi  la  incapacitat  de  projectar  i  aconseguir  el
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desenvolupament de noves línies ferroviàries, com seria la de les Gavarres o el retorn
de trajectes nocturns en tren al nostre país.

És per això que des de la CUP-AMUNT a la Diputació de Girona demanem l’aprovació
dels següents ACORDS:

PRIMER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè faci un gir  en les
actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin
per posar de forma real la vida al centre, assumint que ja estem immersos en situació
d’emergència climàtica i actuant, així, en conseqüència. 

SEGON-  Rebutjar institucionalment el projecte d’ampliació del Prat, ja que promou un
augment del trànsit aeroportuari que no contribueix a frenar el xoc climàtic, no fomenta
un transport  assequible i  adaptat  a les necessitats de les catalanes i  els catalans,
preveu seguir  apostant  pel  model  turístic  voraç  i  no  té en compte espais  naturals
protegits.  I  instar  al  Govern  de  l’Estat  espanyol  i  al  Govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya perquè immediatament paralitzin de manera definitiva el projecte.

TERCER- Demanar al Govern català i al Govern espanyol que trobin la fórmula perquè
la inversió prevista per l’ampliació del Prat i els baixadors d’Alta Velocitat es destini a
un pla de desinversió en transports  fòssils  com l’aeroportuari  i  de reinversió en el
transport ferroviari, molt més eficient a nivell energètic i d’emissions. També s’hauria
de destinar la inversió a la millora del servei de Rodalies amb l’elaboració del “Pla
ferroviari català” de noves línies que afavoreixin la mobilitat al nostre país. 

QUART –  Demanar  també  als  Governs  català  i  espanyol  que  aquestes  mesures
s’acompanyin d’una nova política de tarifes que permeti que viatjar en tren sigui més
econòmic que fer-ho amb vehicle privat de motor o avió.  

CINQUÈ–  Demanar  al  Govern  català  una  revisió  del  Pla  Director  Urbanístic  de
l’aeroport  de Barcelona - El Prat de manera consensuada amb els ajuntaments de
l’entorn  i  adequar-lo  al  nou  escenari  definit  per  l’emergència  climàtica,  els
compromisos internacionals i la protecció de l’entorn natural del Delta del Llobregat i la
seva biodiversitat. 

SISÈ: Reclamar al Govern espanyol el traspàs de la gestió dels aeroports situats a
Catalunya al Govern de la Generalitat.

SETÈ- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on es
tingui en compte informació sobre la petjada climàtica del creixement del trànsit aeri a
l’Aeroport de Girona, sobre les alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb
la població i implicant als agents del sector per conscienciar de la importància de canvi
de model que sigui capaç de defensar el dret a la vida.

VUITÈ - Comunicar aquests acords al Ministeri de Foment del Govern espanyol i als
Departaments de Presidència i de Vicepresidència, de Polítiques Digitals i de Territori i
d’Acció climàtica,  alimentació i agenda rural de la Generalitat de Catalunya així com a
la resta de les Diputacions de Tarragona, Lleida i Barcelona.”

El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Guillaumes.
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La portaveu del  grup de la  CUP,  senyora Marta Guillaumes,  pren la  paraula i  diu:
Gràcies,  president.  Bé,  sí  que  ens  veiem amb  la  necessitat  de  defensar  aquesta
moció. Jo crec que és una de les mocions que s’han presentat a la Diputació que ha
generat  més interès en tot  el  temps que es presenta mocions.  Ho dic  irònicament
perquè no ha generat gens interès. Bé, comprensible, però ara és el meu torn per
poder  d’alguna  manera  compartir  amb  vostès  per  què  nosaltres  quan  presentem
mocions  d’aquest  estil  o  per  què  quan  el  senyor  secretari  llegeix  aquests  punts
d’acords és necessari posar un context. És a dir, a vegades se’ns titlla que els nostres
mocions són llargues, hi ha un text expositiu molt llarg... És necessari, és necessari un
context, i el context és el següent.
Ara mateix el context que explica per què posem aquests punts a la moció. Ens trobem
davant d’un repte global. Abans de començar m’agradaria també dir una altra cosa que
ara he pensat. Aquestes mocions que a vegades presentem són mocions de mirada
llarga.  Jo entenc que a vegades les dinàmiques polítiques són...  la  inèrcia ens ha
portat a fer qüestions i plantejar qüestions de mirada curta. Aquesta és una moció de
mirada llarga i entenc que pugui costar poder-se posicionar o poder entendre per què
plantegem aquestes coses. Per tant,  això que quedi clar.  És una moció de mirada
llarga, no de mirada curta. Per què diem això? Doncs ara vaig pel tema. 
Actualment ens trobem davant d’un repte global,  és indiscutible, que és saber com
superarem com a humanitat, ja no com a catalanets i catalanetes o com a europeus i
europees, aquesta crisi del clima comú que pot portar a finals de segle si no canviem
ràpidament  la  tendència  actual,  a  superar  els  4º  d’augment  mitjà  de temperatures
respecte  al  principi  de  la  revolució  industrial.  Això,  senyores  i  senyors  diputats,
equivaldria a una variació molt més gran de temperatures de la que ha succeït des de
fa un milió d’anys. És a dir, fa un milió d’anys va haver-hi uns canvis de temperatures
que van significar l’evolució humana. Doncs ens trobem en el mateix context. Si no
fem res per aturar això, ens trobarem en ben pocs anys amb uns canvis que seran
iguals que els que van provocar l’evolució humana, però evidentment ara provocaran
la  destrucció  humana.  Ara  ja  som  a  un  augment  d’1,2  ºC.  La  majoria  d’estudis
científics, vull dir tota la comunitat científica, quan parlen del canvi climàtic perquè el
canvi  climàtic  està  relacionat  amb  aquestes  propostes  que  presentem  aquí,  es
refereixen i diuen que la zona mediterrània és un territori (on som nosaltres) d’elevada
vulnerabilitat. Pronostiquen que el 2050, que és a la cantonada, perquè estem al 2021,
serà molt  més càlid i  sec i hi haurà zones, moltes zones de la península Ibèrica i,
específicament l’àrea mediterrània, Països Catalans, que viuran sota estrès hídric. Tots
els ecosistemes quedaran afectats per aquesta situació d’estrès hídric i de pujada de
temperatures, però especialment els ecosistemes aquàtics i de retruc, la biodiversitat,
les societats i, atenció, l’economia, que vostès des de la Diputació també parlen molt
d’economia i de reactivació econòmica.
Fa pocs dies  a  Glasgow es  va celebrar  la  cimera pel  clima.  I  aquesta  cimera va
confirmar aquestes dades sobre crisi climàtica, els nivells d’emissions que s’havien
aturat el 2019 degut a la pandèmia. Tornen amb un ritme de creixement molt alt, fet
que situa el marge per fer possible aquest augment mitjà de les temperatures de 1,5º
en  a  penes  onze  anys.  Onze  són  dues  legislatures  perquè  ens  entenguem  amb
llenguatge polític quotidià. Això passarà si seguim vivint com fins ara i en certa manera
hem arribat aquí perquè les polítiques en general que s’han portat a terme fins ara, el
model  econòmic,  la  globalització,  l’ús  massiu  de  combustibles  fòssils,  el  tipus  de
transport  que  hem  desenvolupat  ha  portat  a  aquesta  situació.  En  l’àmbit  dels
transports, que són els punts que portem aquí en la nostra moció justament, parlen del
transport.  El  transport  és  un  dels  primers  àmbits  on  cal  reduir  de  manera  més
contundent els gasos d’efecte hivernacle perquè és el transport aeri justament el que
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està demostrat científicament, no ho diu la CUP, ho diu la comunitat científica que és el
que provoca més emissions de gasos d’efecte hivernacle. És per això que també els
punts que portem als punts d’acord.
L’aeroport de Barcelona famós: la proposta que es presenta ara d’ampliació suposa
augmentar 17 milions de passatgers. És a dir, es passarà de 53 milions a 70 milions, i
això implicarà directament augmentar un 33 % de les emissions de CO2.  És a dir,
augmentem un terç de les emissions de CO2 a l’aeroport.  La proposta d’ampliació,
contra  la  qual  nosaltres  òbviament  lícitament  i  legítimament  estem  en  desacord,
contravé  l’articulat  de la  mateixa  Llei  16/2017 que es  va  aprovar  al  Parlament  de
Catalunya, i que va ser degut al 155 també dilapidada.
El pla d’ampliació per a nosaltres és un despropòsit ambiental. No és ni sostenible, ni
saludable. La proposta d’ampliació, cal dir  que, també provocarà un augment de la
contaminació, augment de micropartícules, de gasos contaminants, etc. És una nova
agressió  al  delta  del  Llobregat  i  especialment  a  l’espai  de la  Ricarda,  no cal  que
m’estenguin aquí perquè en els mitjans de comunicació s’ha explicat extensament. I es
destruiran 47 hectàrees de terreny protegit, inclosa la Xarxa Natura 2000. És important
tenir en compte la ideologia que hi ha darrere de totes aquestes propostes perquè tot,
senyores i senyors diputats, té a veure amb la ideologia que hi ha darrere. I quina és la
ideologia?  Doncs  és  aquest  principi  capitalista  segons  el  qual  per  progressar  cal
créixer indefinidament. Això és un principi, és un fet. No em posaré ara aquí a fer unes
tesis o explicar més aquest fet. Aquesta proposta no només és això. És a dir, associa
progrés amb creixement indefinit, sinó que també promou la precarització. 
Senyores  i  senyors  diputats,  en  el  grup  polític  de  la  CUP ja  sabem  quin  és  el
posicionament dels 25 diputats i  diputades d’aquí.  Només els demanem que, si  us
plau, reflexionem tots plegats de realment on estem i on volem anar. No només per
nosaltres, sinó per la gent que vindrà després de nosaltres. 
I  un  apunt  més.  Per  a  nosaltres  modernitzar  l’economia  sovint  en  molts  espais
econòmics i polítics es parla de modernitzar l’economia. Per a nosaltres modernitzar
l’economia és fer-la compatible amb els límits del planeta. És així i no hi ha més. Sé
que el que diem ara... Ho sabem, ho sabem, som una minoria que estem dient, que
hem de decréixer... Senten la música, la gent, com el Titànic. El Titànic s’enfonsa i la
música va sonant. El decreixement no és una assignatura optativa és una assignatura
obligatòria.  O  sigui,  ho  passarem  tots,  haurem  de  decréixer.  Per  tant,  aprofitem
aquesta  moció  que ja  sabíem d’entrada,  sabíem perfectament,  no  som ingenus ni
ingènues. Sabíem perfectament quin és el posicionament dels 25 diputats i diputades
d’aquesta Diputació i de tot el país. Però, si us plau, els demanem que com a mínim
això  serveixi  per  reflexionar  una  mica  sobre  quin  és  l’horitzó  de  futur  que  estem
plantejant per a la gent que vindrà després de nosaltres. Crec que és important això.
També, aquesta moció reflecteix, pensem, una incapacitat política per posar fre a les
macroinfraestructures de transport: ampliacions d'[...], trens d’alta velocitat, tot ràpid, i
tot arribar més ràpid a no se sap on. Una falta de planificació, però potser el que ens
resulta més problemàtic és comprovar aquests efectes que ha tingut haver deixat que
el sector privat decideixi sobre determinades infraestructures i condicioni la mobilitat de
la població. Així com la possibilitat de poder garantir la gestió i el control del territori.
Precisament, una de les eines més importants per afrontar l’emergència climàtica és
l’adequada ordenació del territori i ens sembla que hem de repensar una mica quin
model estem fent  perquè deixar això en mans del mercat,  de la  gestió  privada,  ja
sabem on ens porta. Ens porta a un augment de temperatura del planeta. I això no ho
diem  nosaltres,  hi  insistim,  un  munt  d’institucions  científiques  ho  estan  dient.  A
Glasgow va ser el gran tema. Ens semblava que era important fer entrar això aquí.

281



Bé, ara sí que m’agradaria, com que ja sabem el posicionament, lligat amb aquest
tema de la reflexió, he portat una cosa, no s’espantin no és cap sandàlia. He portat
una cosa. Quan dic això de la comunitat científica, hem portat un document que es diu
Caminar  sobre  l’abisme  dels  límits. Polítiques  davant  la  crisi  ecològica,  social  i
econòmica. És aquest document. És un informe editat per gent, que són sospitosos
tampoc de ser de la CUP, és una ONG, Ecologistes en Acció, que el que fan és de tant
en tant publicar, recollir allò que diu la ciència i fer-ho d’una manera comprensible, que
no sembli un desori, perquè a vegades sembla que hi ha molt de desori en això. Això
és un informe. Els recomano una lectura sobre això; per tant, n’he aportat un per a
cada grup polític, i senzillament que faci cadascú el que vulgui.
En tot cas, fixin-se quina era la intenció d’aquesta moció. Sabíem perfectament que no
la portaríem a cap aprovació, però com a mínim, si us plau, penso que és important
que reflexionem perquè és una qüestió  ètica i  política.  No és només política,  sinó
també ètica. Per tant, també al senyor secretari i a la senyora interventora els n’hem
portat un. Per tant, els donarem un exemplar a cadascun. No sé com ho hem de fer
ara això, però sí que ens agradaria per acabar que si més no pensessin. Nosaltres no
els farem canviar d’opinió. No és el nostre objectiu que canviïn d’opinió, però sí potser
reflexionar sobre les polítiques que estem fent el dia d’avui per pensar en un horitzó
una mica més just i una mica més solidari. No sé com ho hem de fer això.

El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyora Guillaumes. Malgrat que vostè
diu que sap l’opinió de tothom, jo ara el que faré és passar la paraula als diferents
portaveus perquè la  expressin.  Per  tant,  pel  grup d’Independents,  té  la  paraula  el
senyor Carles Motas.

El  portaveu del  grup Tots per l’Empordà,  senyor Carles Motas,  intervé i  manifesta:
Moltes  gràcies,  senyor  president.  Em  llegiré  aquest  document  i  començaré  a
reflexionar. De moment el que he reflexionat és que de moment nosaltres estem pel
progrés dels nostres municipis i ciutats i que el capitalisme és millor model, crec, que
no pas el comunisme, que pot haver hi en altres llocs. 
Tot i això, amb aquest document que ens ha passat, ja dic, potser reflexiono i canviem
i d’opinió, però de moment el nostre vot és en contra de la moció que presenta la CUP.
I iniciem aquest procés de reflexió, com bé ens ha convidat la diputada, a reflexionar
per  canviar  aquest  pensament,  que  no  descarto  que  el  podem  canviar  en  algun
moment, però de moment ens mantindrem en el no a la moció que presenta la CUP.
Res més. Moltes gràcies, senyor president.

El  senyor  President,  diu:  Moltíssimes  gràcies,  senyor  Motas.  Per  part  del  grup
socialista, el senyor Fernández.

El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, intervé i diu: Gràcies, president.
Per explicar el sentit del nostre vot, crec que el president algun dia li va manifestar que
votaríem en contra de la proposta. Jo crec que la proposta que vostè presenta avui és
una proposta molt àmplia, vostè parla de mirada llarga, mirada llarga en relació al seu
projecte. Crec que el que vostè aprofita és a partir de la proposta del Govern de fer
l’ampliació  de  l’aeroport  del  Prat,  vostè  faci  una  esmena a  la  totalitat  d’un  model
socioeconòmic, que és el que vostè defensa, i també de la qüestió de la mobilitat.
Jo crec que hi ha moltes coses aquí que les podem arribar a compartir per reflexionar.
I és evident que hem fet coses malament. I és evident que inclús hi ha administracions
que comencen a fer les coses diferent, però ens hem adonat que segurament que sí
que cal incorporar elements molt més potents de sostenibilitat. Però entre això i parlar
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de model de decreixement econòmic, jo m’estimo més parlar de creixement diferent,
perquè al final si anem al decreixement econòmic, ja li explicarà algú com mantenim
tota la resta. Per tant, segurament que sí. Segurament caldrà reflexionar sobre com
creixem en el futur, sobre com incorporem eines que ens permetin fer compatible la
garantia  del  model  econòmic  amb la  sostenibilitat  econòmica  mediambiental.  Però
d’aquí a dir que hem de començar a aturar moltes coses... Aturar també vol dir aturar
moltes  més  coses  per  com  són  capaços  de  mantenir  el  mateix  finançament  del
sistema, però vostè també aprofita la moció per parlar del model turístic voraç, d’un
model socioeconòmic destructiu... Vull dir, jo crec que és un llenguatge que posa de
manifest que és el seu projecte, que nosaltres el respectem, òbviament com no pot ser
d’altra manera, el que passa és que no el podem compartir. I com que no compartim i
pensem que és una moció que està feta, que toca molts punts, i que jo crec que cada
punt segurament donaria per a un debat concret. Dels set punts que vostè proposa,
dels  set  perquè el  8 és comunicar,  pràcticament  cada punt  donaria per  reflexionar
sobre un tema concret.  Encara que tots tenen un element comú, que és el  model
econòmic i el model de mobilitat, que al final tot es pot [...]. Però nosaltres, el seu grup
diu que no a aquesta proposta de mirada llarga al seu projecte, però no obviem que
caldrà reflexionar en el futur sobre el model econòmic. No ho obviem. Inclús jo crec
que ja  hi  ha administracions que ho estan posant  sobre la  taula,  que determinats
projectes que fins ara s’estaven fent, segurament s’han de fer, però diferent.
Per això, nosaltres diem: decreixement, no, però creixement diferent en la línia del que
hem vingut fent fins ara. Per tant, en aquest sentit el nostre vot és negatiu, però no
obviem, el grup no obvia, que cal reflexionar.  I  nosaltres llegirem aquest document
perquè som conscients que segurament algunes eines que hem fet en el passat no
són vàlides en aquest moment, però el que tampoc volem és donar-ho tot perquè és
obvi que l’ampliació de la pista del Prat més enllà que si es fes, s’ha de fer amb totes
les garanties mediambientals perquè sinó Europa tampoc ho acceptaria. El que també
permet és col·locar l’aeroport del Prat com un element de referència intercontinental,
que ara en aquest moment tenim moltes mancances. Molts dels vols que [...] hem de
fer,  primer,  Barcelona-Madrid,  i  a  Madrid agafar un altre vol.  Per tant,  jo  crec que
també és un tema de país. Per tant, a partir d’aquí, què dic? Serà un vot negatiu quant
a la proposta al  seu conjunt,  però no un vot negatiu quant la necessitat de seguir
reflexionant  en  aquests  punts  que  vostè  ha  posat  sobre  la  taula.  Moltes  gràcies,
president.

El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fernández. Té la paraula el senyor
Piñeira.

El  portaveu  del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  pren  la  paraula  i  diu:  Moltíssimes
gràcies, senyor president, il·lustre diputada senyora Guillaumes. Vostè ha començat la
seva intervenció dient que trobarem que el text serà massa llarg, perdoni que li digui,
jo fa molts anys que faig de portaveu d’aquest govern i no podrà dir mai cap diputat de
la CUP ni de cap grup que jo li hagi dit a algú que un text o una moció sigui massa
llarga, perquè seria la persona menys indicada per fer-ho. Per tant, en qualsevol cas,
en aquesta part hi estem d’acord. Per tant, anem al fons de l’assumpte, que és el que
ens interessa. 
Clar, aquí s’hi fa una mica de tot, és un totum revolutum, que es parla d’economia, de
turisme, de mobilitat, de model social, etc. Es fa gairebé una esmena de la totalitat al
nostre model com a societat, socioeconòmic, turístic, etc. I, per tant, clar, com que una
moció és un tot, l’hem d’avaluar globalment. I nosaltres no estem d’acord amb alguns
elements nuclears d’aquesta moció. Volem un hub internacional, un hub aeroportuari
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internacional a Catalunya. I, per tant, en aquest sentit, en aquest govern, que és un
govern que defensa la sobirania i la independència de Catalunya, pensem també que
això passa perquè tinguem unes infraestructures independents i que ens comuniquin
directament amb l’exterior. I això vol dir tenir un hub internacional a Barcelona. Volem
un baixador del TAV de l’alta velocitat a Girona. I volem també potenciar els aeroports
no metropolitans, Girona i Reus, precisament per descongestionar el Prat. I, per tant,
també apostem per això, per descongestionar l’aeroport del Prat i, per tant, fer-ho amb
els no metropolitans, que de fet és un model que s’aplica en molts altres llocs.
Vostè en la moció posa l’exemple de Heathrow, però allà precisament ho van fer així,
potenciant els aeroports de la xarxa secundària. Però una cosa i l’altra a la vegada,
sinó és complicat. I no estem d’acord tampoc amb algunes afirmacions que es fan. Es
parla que el model socioeconòmic de la Generalitat és destructiu, de turisme voraç, de
model [...] i depredador que aposten i promouen els governs català i espanyol etc. Per
tant,  hi  votarem en contra.  Per contra sí  que evidentment hi  ha moltes coses que
aquest govern comparteix: la millora de Rodalies, potenciar el transport públic i el tren,
que és una cosa que nosaltres compartim.
Permeti’m només una cosa, una anècdota que abans li  he comentat a la Junta de
Govern. Qui li parla, si hagués de venir en tren hauria hagut de sortir, això a dia d’avui
el 2021, hi tornaria demà, a Puigcerdà. Em passaria això a mi. Jo per venir aquí avui al
ple en tren, si hagués hagut de venir en tren, hauria hagut de sortir ahir i  arribaria
demà a Puigcerdà. I encara que pot semblar molt així, no ho dic a títol de broma. És
una realitat.  Per tant,  i  tant que s’ha de potenciar el  transport públic i  el  servei de
Rodalies, com també volem el traspàs de la gestió dels aeroports situats a Catalunya,
que es faci des de la Generalitat.
I evidentment estem d’acord amb la lluita, ja no només contra el canvi climàtic, sinó, si
vol,  contra l’emergència  climàtica.  I  parafrasejo  les  expressions de la  seva moció.
També li haig de dir una altra cosa. Sí, nosaltres com a govern parlem d’economia o de
reactivació  econòmica,  de  la  mateixa  manera  que  parlem  de  sostenibilitat  i  medi
ambient. El repte, precisament, és com fer compatibles ambdues coses, però nosaltres
no partim de l’apriorisme que  economia i  medi ambient són 100 % antagònics. Per
tant, per a nosaltres el repte no és anar a un escenari de decreixement econòmic o de
decrement.  El  repte  és  com  conciliem  aquests  dos  principis:  sostenibilitat  i  medi
ambient, per una banda, i economia i progrés, digui li com vulgui, per una altra. De la
seva intervenció gairebé ens ha semblat una mica com que estigués parlant amb tot
un  seguit  de  diputats  que  qüestionen  el  canvi  climàtic.  No,  senyora  Guillaumes.
Nosaltres som plenament  conscients del  canvi  climàtic.  Aquí  penso que en aquest
plenari, i aquí penso que estic parlant no en nom del Govern, sinó de tots els grups i
de tots els diputats i  diputades d’aquesta corporació, cap de nosaltres qüestiona el
canvi climàtic, ni molt menys.
I permeti’m també que digui una altra cosa. Des d’aquesta Diputació i des de fa anys,
no és d’ara això,  des de fa anys,  fem la nostra contribució modesta,  perquè som
l’administració que som i, per tant, nosaltres no tenim la capacitat de canviar el món, ja
ens agradaria, però la fem en matèria de medi ambient, de sostenibilitat, de promoció
de  les  energies  renovables,  de  lluita  contra  el  canvi  climàtic,  de  reducció  de  les
emissions, etc. Això fa anys que es fa, especialment des de l’àrea d’Acció Territorial i
de  Medi  Ambient,  com  també  aquesta  és  una  de  les  primeres  corporacions,
pràcticament  diria  la  primera corporació  provincial,  que ha incorporat  els  ODS,  els
objectius de desenvolupament sostenible, com un eix transversal i nuclear de tota la
política de govern. I en aquests n’hi ha uns quants que parlen, precisament, de medi
ambient i de sostenibilitat. Per tant, senyora Guillaumes, i li dic amb tot el respecte i
amb el màxim respecte, no som uns negacionistes, no ens tracti com a tal perquè
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nosaltres  d’això  en  som  conscients.  Però  reitero,  penso  que  el  que  hem  de  ser
capaços és, precisament, de conciliar aquests dos principis.
I,  per  acabar,  en  moltes  de  les  coses  que  es  diu  en  aquesta  moció  nosaltres  hi
podríem estar d’acord, però com que planteja una esmena a la totalitat de tot el model
econòmic,  social,  mediambiental,  de  turisme,  etcètera.  Evidentment,  no  la  podem
compartir. La reflexió no és que haguem de començar a fer, l’hem començat a fer des
de fa anys i, de fet, aquesta casa fa temps que impulsa polítiques públiques en aquest
sentit. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada i senyor president.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora diputada, si
vol fer una consideració general del que s’ha dit.
La portaveu senyora Guillaumes, respon: Sí, la consideració que faré és un agraïment
a tots els diputats i diputades que han intervingut. I, per tancar només, perquè potser hi
ha moltes coses a dir, però per no allargar-nos, hi ha una cosa que s’ha anat repetint
en  els  diferents  grups  polítics  que  han  parlat,  que  han  parlat  del  decreixement
econòmic.  És  a  dir,  que  nosaltres  d’alguna  manera  plantegem  una  proposta
socioeconòmica que planteja aquest decreixement econòmic.
Només  per  acabar,  nosaltres,  és  el  que  deia  abans  de  l’assignatura  optativa  i
obligatòria, no tindrem més remei que decréixer. És la idea que intentava explicar. No
tenim més remei que decréixer. I quan dic això, ho aterro amb un exemple concret. Fa
poc vam parlar  sobre  el  tema de les  Vies  Verdes.  Hi  ha un cas d’un pont,  d’una
construcció que s’ha hagut de parar perquè no tenen abastiment de matèries, primes
per exemple. Un cas. Vull dir que el decreixement el tindrem sí o sí. Això ho hem deixat
anar avui, anem-hi pensant, anem reflexionant sobre com ens ho farem per viure bé
tots i totes, nord i sud, amb un escenari de decreixement material i energètic. Això no
ho podrem triar,  després podem triar  quina fórmula,  però que els  anys que venen
haurem de viure d’una manera diferent esdevé un fet. El model econòmic que tindrem
serà una altra història i suposo que col·lectivament es decidirà què farem. I no me’n
puc estar  de comentar una cosa sobre el  tema que ha comentat el  senyor diputat
sobre el comunisme. Ha dit,  ho tinc apuntat aquí, sobre el comunisme, que no era
comunista.  Soc  comunista.  El  comunisme  és  una  idea  molt  central,  que  és  el
repartiment de la riquesa. Després podem buscar fórmules. I l’ecologisme també és
comunisme. En tot cas, evidentment discrepem, però no vull entrar ara en el debat,
però  sí,  perquè  pensem  que  el  repartiment  de  la  riquesa  és  el  que  genera  més
benestar a la majoria de la gent. Gràcies.

El senyor President, manifesta: Molt bé, moltes gràcies. De fet, la votació és la que
vostè ha anunciat  abans.  Per  tant,  jo  veig  25 vots  en contra,  1  vot  a favor  i  cap
abstenció.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta no aprovada amb el següent
resultat: 1 vot a favor del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular, 25 vots en
contra 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. No s'han produït abstencions. 

34. Moció  del  grup  del  PSC  amb  motiu  del  dia  25  de  novembre,  Dia
Internacional  de  l'Eliminació  de  la  Violència  vers  les  Dones.
2021/A040100/8859

Tot seguit, el senyor President comenta que passaríem a la següent moció, que és la
moció  del  grup  del  PSC  amb  motiu  del  25  de  novembre  Dia  Internacional  de
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l’Eliminació de la Violència vers les Dones. Senyor secretari, si vol llegir les propostes
d’acord, i després li passaria la paraula al senyor Casellas.

El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció del contingut literal següent:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers
les Dones, refermem el nostre ferm compromís per a erradicar la violència masclista i
prioritzar les polítiques centrades en els drets de les dones, la meitat de la població. 

Enfront del discurs negacionista de certs partits, reivindiquem que només el feminisme
garanteix una societat lliure de masclisme i de la seva pitjor cara, els assassinats per
violència de gènere: a Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any (177
des de 2003). A més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes, i des de 2019, 5
menors han estat assassinats per violència vicària. Les dades oficials només són la
punta de l'iceberg. Darrere de la fredor de cada xifra i cada percentatge està la vida
d'una dona. 

La  violència  masclista  té  moltes  cares:  segons  dades  publicades  a  la  darrera
Macroenquesta del 2019, el 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han estat
víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida. Segons
l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, l’any 2019 es
van registrar  1.899 delictes contra la  llibertat  i  la indemnitat  sexual,  produint-se un
increment del 13,2% respecte de l’any anterior. L’edat més freqüent de les víctimes de
delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els 11 i els 20 anys i dels
agressors entre 21 a 30 anys. La Fiscalia General de l'Estat  va alertar en la Memòria
Anual 2019 sobre l'augment de la violència i els delictes de naturalesa sexual de nois
menors d’edat a noies menors i ho va relacionar amb l'ús de la pornografia a través de
les xarxes socials,  i  també alerta de l’augment del 55% de  grooming  (assetjament
sexual a menors a Internet) respecte a l’any anterior i un 175% respecte a 2018.  

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre
que la  meitat  de la  població pateixi  violència.  Per  això,  reivindiquem les polítiques
feministes com l'instrument més útil per lluitar contra la violència masclista, aconseguir
la igualtat real i  efectiva entre dones i  homes, i  garantir  el  compliment de l'agenda
feminista:

1. Fomentar la coeducació al llarg de la vida per construir una ciutadania plena, lliure
de la tirania dels rols de gènere.
2. Prioritzar la lluita contra la violència masclista.
3. Garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial.
4. Promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat.
5. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones en totes les seves formes:
ventres de lloguer, pornografia i abolició de la prostitució.

Només amb polítiques feministes aconseguirem una societat lliure de masclisme i de
la seva violència. Amb orgull, reivindiquem el nostre llegat i treball polític diari, perquè,
objectivament, les dones només hem avançat en drets amb governs socialistes: el dret
al divorci i a l'avortament, la Llei integral contra la violència de gènere i l'actual Pacte
d'Estat,  la  Llei  d'autonomia  personal  i  atenció  a  la  dependència,  la  Llei  d'igualtat
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efectiva entre dones i  homes,  la  lluita  contra la  bretxa salarial  o l'equiparació dels
permisos  de  paternitat  i  maternitat,  són  només  alguns  exemples  de  les  polítiques
socialistes.

Per  a  nosaltres,  la  lluita  contra  el  masclisme  és  una  qüestió  d'Estat.  El  govern
socialista  ha  transferit  anualment  recursos  del  Pacte  d'Estat  per  lluitar  contra  la
violència de gènere (aquest any han estat 12,96 M€). Ho ha fet per incrementar els
recursos i les accions polítiques, no per reemplaçar les polítiques que haurien de fer i
no fan alguns Governs autonòmics que,  com a Catalunya, tenen les competències
transferides. La Generalitat rep uns 13 M€ en transferències del Govern central gràcies
al Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, però les entitats encara esperen mig
milió que el Govern els deu per al desenvolupament de projectes.

Catalunya lidera el percentatge de dones que han patit violència masclista i dictamina
menys ordres d'allunyament.  Demanem al  Govern de la  Generalitat  que prioritzi  la
comissió de partits polítics per començar a redactar, amb 3 anys de retard, el Pacte
català contra la violència masclista.

Seguim treballant l'agenda feminista amb aliances amb les dones i  també amb els
homes compromesos amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només treballant
en xarxa i des de la complicitat i sororitat contra el patriarcat, aconseguirem batre'l i fer
realitat l'agenda feminista. 

Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el nostre compromís amb el feminisme,
amb la  lluita  contra  la  violència  masclista  i  amb la  igualtat  efectiva  entre  dones  i
homes. Només una societat en la qual les dones no sofreixin violència per ser dones
pot  ser considerada completament lliure,  només una democràcia lliure de violència
masclista és una democràcia plena.

Perquè sense drets  no hi  ha  igualtat  real,  perquè sense igualtat  no hi  ha  llibertat
d'elecció,  reivindiquem  les  polítiques  feministes  per  assolir  una  societat  lliure  de
violència masclista.

Per tot el que s’ha exposat, el Grup Socialista a la Diputació de Girona sol·licita al
Plenari l’adopció dels següents acords:

1. Instar la Generalitat a fomentar la coeducació al llarg de la vida per a construir una
ciutadania plena i lliure dels rols i estereotips de gènere, ser un govern exemplar en la
lluita  contra  la  violència  masclista  i  contra  els  discursos  negacionistes  i  misògins,
garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la corresponsabilitat fomentant
nous models  de masculinitat  i  lluitar  activament  contra  la  prostitució  i  perseguir  el
proxenetisme

2. Ratificar el ferm compromís de la Diputació de Girona amb les polítiques feministes,
els drets de les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i
dotar  dels  recursos  econòmics  adequats  els  instruments  de  lluita  contra  totes  les
formes de violència  masclista  i  el  discurs  negacionista  i  posicionament  polític  que
negui la violència que pateixen les dones pel fet de ser dones.

3. Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la violència de gènere de
28 de desembre de 2004, en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el
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marc de les competències locals, així com el seu seguiment i exigir al Govern de la
Generalitat que prioritzi la comissió de partits polítics per començar a redactar el Pacte
català contra la violència masclista.

4. Instar el Govern d'Espanya a impulsar un marc normatiu orientat a l'abolició de la
prostitució.  Impulsar  en  el  marc  de  les  competències  locals  que  les  polítiques
públiques en matèria de serveis socials, sanitat, seguretat i igualtat tinguin també com
a  objectiu  l'abolició  de  la  prostitució.  Sumar  el  nostre  ajuntament  a  la  Xarxa  de
Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb eficiència contra el tràfic de nenes i dones
per a l'explotació sexual. 

5. Col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la violència
masclista,  els  discursos misògins i  que treballen per  la  igualtat  d'homes i  dones,  i
coordinar-nos en accions conjuntes per rebutjar totes les formes de violència contra les
dones i manifestar el nostre compromís amb les víctimes.

6. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de  Catalunya,  a  les  associacions  empresarials  i  sindicals,  i  a  les  associacions
municipalistes FMC i AMC.”

El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor secretari. Senyor Casellas.

El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, pren la paraula i diu: Gràcies,
senyor president; gràcies, senyor secretari. Si pot prendre nota, hi ha una errada. Ahir
vaig comunicar als portaveus uns canvis i no li vaig comunicar a vostè. Llavors, hem
inclòs el que hem parlat aquest matí amb el senyor Piñeira, però no els altres canvis
que, a més a més, venen al fil del que anava a ser la meva intervenció. Volia parlar,
precisament, del que no havia de dir la moció arran d’un acord amb la diputada de la
CUP. Es tractaria que els punts serien: «Segon. Ratificar. Tercer. Impulsar i/o reforçar
mesures de la Llei integral contra la violència de gènere, de 28 de desembre, i el quart
ja  seria  col·laborar  amb  les  associacions  de  la  societat  civil  contra  la  violència
masclista».  Suprimim el  cinquè que vostè té i  el  cinquè i  darrer  seria  «Comunicar
l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat», tal com vostè ho ha llegit. Bé, des del
punt de vista...
El senyor President, pregunta: Perdó, no insten el Govern? Ha dit que el punt 4 seria el
que parlat amb la senyora Guillaumes, entenc.
El senyor Casellas, respon: Però hi ha una substitució, i el d’«Instar» sí que el deixem.
El senyor President, diu: Exacte. D’acord. Molt bé, molt bé. I afegeixen l’inici i llavors
l’«Instar» ve després, no?
El  senyor  Pere  Casellas,  diu:  Exacte.  Suprimim  el  cinquè  que  ha  llegit  el  senyor
secretari.
El senyor President, intervé i puntualitza: A veure, entenc que el punt 1 ha dit «Instar la
Generalitat», aquest queda igual. El punt 2, «Ratificar el compromís», aquest queda
igual. El punt 3, «Impulsar i reforçar les mesures de la Llei integral», queda igual. El
problema és el començament del punt 4, no és «Instar el Govern d’Espanya»?
El senyor Pere Casellas, afegeix: Jo la que tinc aquí... Ara la busco, perdoneu-me.
Em pot llegir, senyor secretari, si us plau, perquè aquí em demana el Sharepoint i Déu
i sa mare. El punt cinquè que vostè ha llegit.
El senyor secretari llegeix:  Col·laborar amb les associacions de la societat civil que
lluiten contra la violència masclista, els discursos misògins...
El senyor Pere Casellas, diu: D’acord. I el cinquè?
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El senyor President, diu: Aquest és el cinquè.
El senyor Casellas: I el quart?
El senyor President: El quart és «Instar».
El senyor Casellas: És aquest. Aquí, gràcies.
El senyor secretari llegeix:  Instar el Govern d’Espanya a impulsar un marc normatiu
orientat  a  l’abolició  de la  prostitució.  [...]  Sumar  la  nostra Diputació  a la  Xarxa de
Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb eficiència contra el tràfic de nenes i dones
per a l’explotació sexual.
El senyor President, comenta: Aquí vostè hi ha afegit alguna cosa, no sé si a l’inici o al
final.
El senyor Casellas, respon: Sí, el punt 1, anem per feina. El punt 1, acaba el punt on
l’última frase diu «nous models de masculinitat.» I aquest «lluitar activament contra la
prostitució i perseguir el proxenetisme» queda fora.
El senyor President: Això fora?
El senyor Casellas: Sí. «Ratificar el ferm compromís» això ho deixem així.
El senyor President: Del punt 1 anul·lem això?
El senyor Pere Casellas: Aquesta última frase.
El senyor President: El punt 2 queda tal com està. Amb aquest afegit de «contra les
dones» i «seguir dotant».
El senyor Pere Casellas, respon: Sí.
El senyor President, diu: D’acord.
El senyor Pere Casellas,  diu:  El 3: «Impulsar i  reforçar mesures de la Llei  integral
contra la violència de gènere en el Pacte d’Estat en matèria de gènere en marc de les
competències seguiment i govern.» Aquest, el punt tercer el deixem igual.
I en el punt 4 sí que volíem no «instar» perquè és el que els vull proposar per en un
futur parlar de la prostitució. I el punt 4 ens diu «Instar el Govern d’Espanya a impulsar
un nou marc  normatiu  orientat  a  l’abolició  de prostitució  impulsant  el  marc  de  les
competències  locals,  que  les  polítiques  públiques  en  matèria  de  serveis  socials,
sanitat, seguretat i igualtat tinguin també un objectiu d’abolició de la prostitució, sumar
el nostre ajuntament a la Xarxa de Municipis Lliures. Aquest punt 4 el volem suprimir,
que és l’acord que hem pres amb la Candidatura d’Unitat i el que jo els vaig enviar no
hi era, el punt 4. I és el que amb el secretari... I el 5 és el mateix. Per tant, el 5 passa a
ser el 4, i el 6 passa a ser el 5.
És a dir, el que pretenem amb la moció, amb l’acord, és separar el que és la prostitució
del que és la violència de gènere. Això suscita debat a les diferents organitzacions
polítiques i des del nostre punt de vista seria bo, i aquí els ho proposem, que això no
ha de ser  d’un dia  per  demà,  però que puguem treballar-ho per  poder  fer  alguna
declaració institucional, alguna moció conjunta, per poder parlar d’un tema que és molt
punyent a la nostra demarcació. Especialment ara veig l’alcaldessa de Roses, a l’Alt
Empordà,  i  tenim problemes gravíssims en aquest  punt.  I,  per  tant,  hem pensat  i
acordat que despatxar una cosa tan greu, simplement un punt i un parell de frases a
l’exposició  de  motius,  i  barrejar-ho  amb  la  violència  de  gènere  realment  no  ens
acabava de fer el pes. Per això hem arribat a aquesta transacció, i és del que els dono
explicació. Pel que fa a la resta de la moció em sembla que l’exposició de motius és
ben clara. Al final tot és l’educació, és fer créixer les nostres mainades sense aquests
rols de diferenciació de gènere d’entrada. En fi, doncs aquesta és la... I disculpin el
petit embolic, o gros embolic, que he format amb la part dispositiva.

El  senyor  President,  manifesta:  Gràcies,  senyor  Casellas.  Per  part  del  grup
d’Independents, senyora Saladich.
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La  portaveu  del  grup Independents  de  la  Selva,  senyora  Gisela  Saladich,  pren  la
paraula i  manifesta: Gràcies,  president.  Bon dia a tothom. Bé,  la meva intervenció
només és per dir que estem a favor de la moció, que votarem a favor. I que realment el
punt 1 és el més important. L’educació i l’educació.
El nostre vot serà favorable. I una cosa que sí que els voldria demanar, ja que estem
tots ara,  és que les mocions ens arribessin sobretot  als  Independents de la Selva
perquè sé que a Tots per l’Empordà els ha arribat. I quan hi hagin modificacions també
se’ns  digui  alguna  cosa,  perquè  arribem al  ple  i  trobem que  ho  han  pactat,  però
nosaltres no ho sabem. Aleshores només els demano això, que tots iguals. Gràcies.

El senyor President, diu: Gràcies, senyora Saladich. Senyora Guillaumes.

La  portaveu  del  grup  de  la  CUP,  senyora  Marta  Guillaumes,  manifesta:  Gràcies,
president.  En primer  lloc,  agrair  al  senyor  Casellas  la  voluntat  de transaccionar  la
moció. Bé, em repetiré, però és una mica en la línia del que deia el senyor Casellas,
que ens semblava que són dos debats. El debat de la prostitució és un debat profund i
molt  extens. I  és un debat que cal afrontar,  pensàvem, i  per això vam fer aquesta
proposta, afrontar amb serenitat i  tenint en compte l’opinió de les persones que es
troben en el centre d’aquesta qüestió. Massa sovint passa que es prenen decisions
sense  parlar  amb  un  dels  actors  que  tenen  a  veure  amb  aquesta  qüestió  i  ens
semblava que era important, era molt més necessari, separar això de les violències
masclistes. Probablement és un debat que caldria afrontar també a nivell de país. El
senyor Casellas deia a nivell de Diputació, potser és a nivell de país també perquè no
només és a l’àrea de l’Empordà, per exemple, que pateixen aquesta xacra, sinó que hi
ha altres àree,s també al  sud de Catalunya,  que també ho pateixen.  I  que hàgim
demanat que aquest  punt  s’hagi separat  no vol dir  que no siguem conscients que
l’explotació  sexual.  Pensem que és una de les  formes més extremes de violència
justament  contra  les  dones  i  que  cal  protegir  molt  les  víctimes,  però  també  som
conscients que abolir la prostitució potser no és la solució directa d’aquestes dones.
Dit  això,  només quatre coses a  dir  sobre la  moció que se’ns  presenta avui  sobre
violències masclistes, només recordar que els feminicidis i la violència masclista no
estan aïllats d’una situació estructural que patim les dones, i que són violències que
s’han vist reforçades sobretot des de l’auge del feixisme que ha començat a despuntar
sobre manera a  tot  el  món,  no només a Europa,  amb un clar  discurs  masclista  i
classista.
La segona cosa, que tot i que la crisi sanitària ha afectat majoritàriament les dones,
que han sigut les que majoritàriament han estat al front, a primera línia, a l’atenció de
les  persones  afectades,  també  continuen  patint  encara  ara  les  pitjors  condicions
laborals:  salaris  baixos,  temporalitat...  Només  cal  veure  el  cas  del  sector  de  la
infermeria, hi ha una taxa d’atur més alta. Per tant, a més de denunciar la violència
masclista, també la situació que pateixen les dones a nivell estructural.
Tercer  punt.  També afegir  com a problemàtica estructural  les conseqüències greus
sobre la salut mental de la població que ha tingut també la pandèmia, que encara hi
estem. Especialment a les dones i a les dones més joves, i també a l’estigmatització
de les malalties mentals, sobretot en el cas de les dones.
I quart punt i últim, la situació de les dones també òbviament no podem obviar que
està afectada per aquest sistema. Que abans parlàvem del capitalisme, comunisme,
que ha sortit, aquest sistema en el qual estem immersos. També ens afecta de forma
sistemàtica  i  està  afectant  que  les  dones  no  només  no  puguin  adquirir  quotes
d’autonomia i d’independència social i econòmica per part dels agressors, sinó que
també estan passant coses com que l’atur juvenil percentualment és més elevat en les
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dones. Les dones tenen també més dificultats per emancipar-se, i tot un conjunt de
coses que evidentment hem de continuar posant sobre la taula. Enfront de tot això,
com a CUP també evidentment, reafirmem el nostre compromís, tal com a la moció
que ha presentat el grup socialista, el nostre compromís amb el feminisme i amb la
lluita contra la violència masclista i amb la igualtat efectiva i real entre homes i dones.
Gràcies.

El senyor President, diu: Gràcies, senyora Guillaumes. Senyor Piñeira.

El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies,  senyor  president,  il·lustre  diputat  senyor  Casellas.  Abans  una  qüestió  no
només  formal,  sinó  gairebé  política.  Des  del  Govern  ens  sembla  comprensible  i
positiva la seva voluntat de transaccionar aquesta moció amb la CUP. Potser només
una reflexió, potser també estaria bé que aquesta voluntat hi fos amb els altres grups
polítics que sumem 22 dels 27 diputats d’aquesta corporació. Ho dic perquè penso que
la nostra aportació com a govern potser també pot ser positiva en aquest sentit. Per
tant, en aquest sentit  m’agradaria que quan arribéssim al ple almenys sapiguem el
contingut del que hem votat i hi hagués aquesta voluntat, que penso que el Govern, i ja
sé a vegades la comunicació costa, però almenys sempre la intentem tenir  com a
mínim aquesta voluntat. Per tant, jo penso que més que un embolic és una qüestió de
voluntat de consens amb el Govern. Ens agradaria que hi fos.
Segona qüestió. Ens sembla bé el que vostès plantegen de separar la violència de
gènere, separar la violència de gènere de la prostitució perquè podem estar d’acord
que són dos debats diferents. I, per tant, en aquest sentit des del punt de vista del fons
de l’assumpte, ho veiem bé des del Govern. Sí que trobem a faltar una cosa des del
Govern.  Si  eliminem el  punt  quart  potser  en  el  punt  primer  on  posa  «Instar  a  la
Generalitat» també hi  hem de posar «Instar  la  Generalitat  i  el  Govern d’Espanya»
perquè entenem que el compromís en favor de la igualtat de gènere i de la lluita contra
la violència de gènere ha de ser un compromís transversal de totes les institucions
públiques. I com ja li hem demanat en d’altres ocasions en el seu grup que sempre
instem a la Generalitat,  sempre diem: «Home, instem el govern d’Espanya, també,
no?» Més que res perquè pensem que aquesta és una lluita compartida per a tothom.
Sobre  la  que  planteja  la  moció,  evidentment  refermar  el  nostre  compromís  amb
l’eliminació de la violència envers les dones, encara més en favor de la igualtat de
gènere  real.  Pensem  que  aquest  és  un  compromís  transversal  no  només  de  les
administracions públiques de la nostra societat  en general.  Alerta amb una qüestió
perquè abans es comentava. En aquest camí o en aquesta lluita per aconseguir una
igualtat  real i  una eliminació real de la violència envers les dones,  malauradament
vivim en una societat on des de fa unes dècades ens pensàvem que era una línia
lineal i positiva. És a dir, per tant, que cada vegada anava millor i, per tant, fèiem un
pas endavant  més.  I  avui  ens  adonem que això  no és així.  Malauradament  hi  ha
àmbits en els quals es retrocedeix. Malauradament, i també a Europa i també a casa
nostra, afloren discursos i discursos polítics que normalitzen determinats discursos i
determinades ideologies. I penso que això des de les administracions públiques ho
hem de  dir  perquè  no  estem avançant  sempre,  fins  i  tot  en  alguns  casos  estem
retrocedint. Avui en les generacions que venen, fins i tot que ens algunes vegades ens
hauria  de  semblar  que  potser  tenen  una  línia  molt  més  compromesa  en  aquests
temes.
Si  abans  se’ns  recomanava  que  llegíssim  aquest  opuscle  sobre  Caminar  sobre
l’abisme dels límits, potser hauríem d’agafar, per posar un exemple, l’enquesta que
cada any es fa amb la població universitària, que és l’elit, teòricament, o la gent més
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formada,  l’elit  intel·lectual  entre  els  joves.  I  si  repassem  la  dels  últims  anys  ens
adonarem  de  com  la  nostra  pròpia  societat  a  nivell  sociològic  està  normalitzant
determinats discursos, determinades actituds, determinats comportaments, i ho estan
fent els més joves. Per tant, el compromís de les corporacions hi ha de ser. El nostre hi
és, evidentment.
Recalcar també, en aquest sentit, tota la feina que s’està fent en favor d’aquest àmbit
des de la corporació, ja no només amb els objectius de desenvolupament sostenible,
sinó d’abans, amb la feina que es fa des del Dipsalut. I,  per tant,  en aquest sentit
també la vull posar en valor, que com a govern des de fa temps es treballa en aquesta
línia, i particularment des del Dipsalut i des de l’àrea d’Acció Social. Votarem a favor de
la moció des del Govern, com no podia ser d’altra manera, i per una altra banda sí que
ens  agradaria  que  hi  hagués  aquesta  voluntat  també  de  consensuar-ho  amb  el
Govern. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat i senyor president. 

El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyor Casellas.

El  president  del  grup  del  PSC,  senyor  Pere  Casellas,  respon:  Gràcies,  senyor
president. Miri, no m’agradaria que en un tema tan punyent com aquest hi hagi una
picabaralla, però és que, senyor Piñeira, tirem pel dret a vegades. Jo he de demanar
excuses a la senyora Saladich perquè ahir vaig enviar un correu electrònic en el qual
vostè no hi estava inclosa, i és cert que potser ha tingut un malentès també en una
conversa darrerament,  fa temps,  amb el senyor Motas.  Per tant,  demano excuses.
Però, senyor Piñeira, primer de tot, acceptar-li el que és «Instar el Govern d’Espanya»,
és clar que sí. Però, en tot cas, la moció es va presentar en [...] i formes, va passar per
Junta de Portaveus. Jo ahir els explicava el que havíem transaccionat amb la CUP i
esperava que algú em contestés un correu electrònic. Jo només he rebut una trucada
de vostè. 
Miri, si ens hem de posar a queixar-nos amargament li he de recordar que a la darrera
moció, la del Conservatori Isaac Albéniz, el vaig trucar mitja dotzena de vegades fins
que vostè va decidir, o no vostè, posar-se al telèfon. No ho sé. Em sembla que no és
de rebut. No és de rebut el tracte que vostè m’ha donat avui com a portaveu volent-me
presentar com que no volia pactar res amb el Govern.
I tant que vull  pactar amb el Govern. Vostès ho van tenir a la Junta de Portaveus.
Vostès ho han tingut per escrit abans. I saben vostès perfectament que, per exemple,
després aprovarem també el pressupost. És a dir, la voluntat del grup socialista és
meridiana i manifesta. Però no em faci passar com perquè només volem pactar coses
amb la CUP o amb qui sigui, i no amb el Govern. De cap de les maneres. També se’m
podria queixar  el  portaveu d’Esquerra Republicana perquè no li  he trucat  per  dir-li
estrictament  el  mateix  perquè al  final  això  és una qüestió  que depassa el  que és
aquesta corporació. I no ho he fet. He enviat un correu i ja està. Em sembla que no té
més.  Per tant,  senyor Piñeira,  jo  com sempre li  agraeixo les seves paraules,  però
home, em penso que n’hem fet un gra massa volent-me presentar com que no he
volgut acordar això, sincerament.

El senyor President, diu: Gràcies. Jo ho deixaria potser aquí.

El senyor Albert Piñeira, respon: No, jo em reitero amb el que he dit. Ja he dit que a
vegades la comunicació no és fàcil, però penso que si hi ha voluntat, hi ha maneres de
comunicar-se i em reitero en el que he dit. 
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El senyor President, hi afegeix: Moltes gràcies. Jo només voldria deixar constància que
la  moció  és  prou  important  com  perquè  es  voti  per  unanimitat.  Toca  temes  tan
sensibles que per desgràcia són una realitat, i no haurien de ser-ho.
I és veritat que també hem d’intentar millorar entre tots com ens comuniquem a fi i
efecte que, com deia la senyora Saladich també, aquests temes els puguem esporgar i
aclarir  abans de les sessions plenàries perquè hi ha el contingut de la moció o de
qualsevol punt. I ja ho tinguem clar en aquest sentit. Per tant, sense més, jo diria que
aquesta moció s’aprova per unanimitat, d’acord?

Es sotmet a votació el text de la moció transaccionada, del contingut literal següent:

“Moció del grup del PSC amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència vers les Dones. 2021/A040100/8859

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers
les Dones, refermem el nostre ferm compromís per a erradicar la violència masclista i
prioritzar les polítiques centrades en els drets de les dones, la meitat de la població. 

Enfront del discurs negacionista de certs partits, reivindiquem que només el feminisme
garanteix una societat lliure de masclisme i de la seva pitjor cara, els assassinats per
violència de gènere: a Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any (177
des de 2003). A més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes, i des de 2019, 5
menors han estat assassinats per violència vicària. Les dades oficials només són la
punta de l'iceberg. Darrere de la fredor de cada xifra i cada percentatge està la vida
d'una dona. 

La  violència  masclista  té  moltes  cares:  segons  dades  publicades  a  la  darrera
Macroenquesta del 2019, el 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han estat
víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida. Segons
l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones, l’any 2019 es
van registrar  1.899 delictes contra la  llibertat  i  la indemnitat  sexual,  produint-se un
increment del 13,2% respecte de l’any anterior. L’edat més freqüent de les víctimes de
delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual va ser d’entre els 11 i els 20 anys i dels
agressors entre 21 a 30 anys. La Fiscalia General de l'Estat  va alertar en la Memòria
Anual 2019 sobre l'augment de la violència i els delictes de naturalesa sexual de nois
menors d’edat a noies menors i ho va relacionar amb l'ús de la pornografia a través de
les xarxes socials,  i  també alerta de l’augment del 55% de  grooming  (assetjament
sexual a menors a Internet) respecte a l’any anterior i un 175% respecte a 2018.  

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre
que la  meitat  de la  població pateixi  violència.  Per  això,  reivindiquem les polítiques
feministes com l'instrument més útil per lluitar contra la violència masclista, aconseguir
la igualtat real i  efectiva entre dones i  homes, i  garantir  el  compliment de l'agenda
feminista:

1. Fomentar la coeducació al llarg de la vida per construir una ciutadania plena, lliure
de la tirania dels rols de gènere.
2. Prioritzar la lluita contra la violència masclista.
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3. Garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial.
4. Promoure la corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat.
5. Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones en totes les seves formes:
ventres de lloguer, pornografia i abolició de la prostitució.

Només amb polítiques feministes aconseguirem una societat lliure de masclisme i de
la seva violència. Amb orgull, reivindiquem el nostre llegat i treball polític diari, perquè,
objectivament, les dones només hem avançat en drets amb governs socialistes: el dret
al divorci i a l'avortament, la Llei integral contra la violència de gènere i l'actual Pacte
d'Estat,  la  Llei  d'autonomia  personal  i  atenció  a  la  dependència,  la  Llei  d'igualtat
efectiva entre dones i  homes,  la  lluita  contra la  bretxa salarial  o l'equiparació dels
permisos  de  paternitat  i  maternitat,  són  només  alguns  exemples  de  les  polítiques
socialistes.

Per  a  nosaltres,  la  lluita  contra  el  masclisme  és  una  qüestió  d'Estat.  El  govern
socialista  ha  transferit  anualment  recursos  del  Pacte  d'Estat  per  lluitar  contra  la
violència de gènere (aquest any han estat 12,96 M€). Ho ha fet per incrementar els
recursos i les accions polítiques, no per reemplaçar les polítiques que haurien de fer i
no fan alguns Governs autonòmics que,  com a Catalunya, tenen les competències
transferides. La Generalitat rep uns 13 M€ en transferències del Govern central gràcies
al  Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, però les entitats encara esperen mig
milió que el Govern els deu per al desenvolupament de projectes.

Catalunya lidera el percentatge de dones que han patit violència masclista i dictamina
menys ordres d'allunyament.  Demanem al  Govern de la  Generalitat  que prioritzi  la
comissió de partits polítics per començar a redactar, amb 3 anys de retard, el Pacte
català contra la violència masclista.

Seguim treballant l'agenda feminista amb aliances amb les dones i  també amb els
homes compromesos amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només treballant
en xarxa i des de la complicitat i sororitat contra el patriarcat, aconseguirem batre'l i fer
realitat l'agenda feminista. 

Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el nostre compromís amb el feminisme,
amb la  lluita  contra  la  violència  masclista  i  amb la  igualtat  efectiva  entre  dones  i
homes. Només una societat en la qual les dones no sofreixin violència per ser dones
pot  ser considerada completament lliure,  només una democràcia lliure de violència
masclista és una democràcia plena.

Perquè sense drets  no hi  ha  igualtat  real,  perquè sense igualtat  no hi  ha  llibertat
d'elecció,  reivindiquem  les  polítiques  feministes  per  assolir  una  societat  lliure  de
violència masclista.

Per tot el que s’ha exposat, el grup del PSC proposa al Ple l’adopció de l’ACORD
següent:

1. Instar la Generalitat i el Govern d’Espanya a fomentar la coeducació al llarg de la
vida per a construir una ciutadania plena i lliure dels rols i estereotips de gènere, ser
un govern exemplar en la lluita contra la  violència masclista i  contra els discursos
negacionistes i misògins, garantir la igualtat laboral i la igualtat salarial, promoure la
corresponsabilitat fomentant nous models de masculinitat. 
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2. Ratificar el ferm compromís de la Diputació de Girona amb les polítiques feministes,
els drets de les dones i l'erradicació de qualsevol mena de violència contra les dones, i
seguir dotant dels recursos econòmics adequats els instruments de lluita contra totes
les formes de violència masclista i el discurs negacionista i posicionament polític que
negui la violència que pateixen les dones pel fet de ser dones.

3. Impulsar i/o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la violència de gènere de
28 de desembre de 2004, en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el
marc de les competències locals, així com el seu seguiment i exigir al Govern de la
Generalitat que prioritzi la comissió de partits polítics per començar a redactar el Pacte
català contra la violència masclista.

4. Col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la violència
masclista,  els  discursos misògins i  que treballen per  la  igualtat  d'homes i  dones,  i
coordinar-nos en accions conjuntes per rebutjar totes les formes de violència contra les
dones i manifestar el nostre compromís amb les víctimes.

5. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, a les associacions empresarials i sindicals, a l’Administració de l’Estat, a
la Federación Española de Municipios y Províncias i a les associacions municipalistes
FMC i ACM.”

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

35. Mocions d'urgència

No n’hi ha.

36. Precs  i  preguntes

El senyor President,  comenta: No sé si hi  ha algun prec o alguna pregunta. Si no
després donaríem cinc minuts i... D’acord, perdó, senyora Guillaumes.

La portaveu del grup de la CUP, respon: Gràcies, president. Són dues... Bé, un prec i
dues preguntes. El prec seria si... i ara ho diu una persona que els de la CUP no estem
titllats  com a persones d’ordre,  però  ara  sorprendrà  el  prec  que  faré  perquè  serà
reclamar una mica d’ordre en el sentit de... Ens ha passat que darrerament el tema de
les assistències de personal eventual se’ns han comunicat per telèfon, hi ha hagut
com...  la comunicació per saber si  hi  podien assistir  o no les persones al  ple...  al
setembre d’una manera, ara al novembre ha sigut d’una altra manera. I demanaríem si
pot ser, una comunicació per part de la Presidència de «Mireu, al ple de novembre no
pot assistir el personal eventual», perquè cada vegada ha sigut una forma diferent. I hi
insisteixo, ho estic dient jo, que se’ns titlla de..., però crec que l’ordre extern ajuda a
l’ordre intern. I, per tant, demanaríem, si us plau, si podem procedir d’una altra manera
perquè, per exemple, avui mateix ens ha fet dubtar perquè ens ha trucat una persona,
una assessora de Junts x Cat, dient-nos que no podien preveure com funciona. Això
no és... Bé, ja està. Només això. Com a persona de suposat no ordre, demano ordre,
si us plau. 
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I les dues preguntes que volíem formular estan dirigides al senyor Jordi Camps. La
primera és relacionada amb una notícia que va sortir al diari Ara fa poc, relacionada
amb un tema local d’un incident que ha passat al seu municipi. A les notícies sortia que
un tema de... Bé, un tema concret i  va demanar assessorament a la Diputació per
resoldre aquest cas, un cas que ha anat als tribunals. I senzillament volíem demanar
quin tipus d’assessorament dona la Diputació en casos que afecten d’aquest estil la
Diputació. 
I ja faig la segona pregunta, que també va dirigida el senyor Jordi Camps, que és una
pregunta que potser és més tècnica i la formulem, però pot ser que la resposta sigui
ràpida i que sigui per ignorància nostra. Hem conegut un cas que està relacionat amb
Xaloc, hem sabut d’un cas d’una persona que vivia en un pis de lloguer a Girona, es va
traslladar  a  viure  a  un  poble  de l’àrea metropolitana.  Formulo  les  dues preguntes
directes, no? Va anar a viure a una casa, es va comprar una casa. Es va empadronar
a aquest nou municipi i el que li ha passat és que el cobrament de l’IBI el va rebre a
l’altre l’adreça, a l’adreça del pis de lloguer, i llavors, a sobre un recàrrec, perquè l’ha
pagat  tard.  Entenc  que  a  Hisenda  passa  que  tu  has  de  notificar  un  canvi
d’empadronament. El que no sabem és a Xaloc com funciona. Ha de ser també el
ciutadà  que  ha  de  comunicar  el  canvi  d’empadronament?  No  hi  ha  un  sistema
automàtic? Ara que estem en un entorn de tanta digitalització i tot. O sigui, ha de ser
encara el ciutadà que, com a Hisenda, comuniqui el canvi de padró? Gràcies.

El senyor President, pren la paraula i respon: Bé, moltes gràcies. Qüestió d’ordre. És
evident. Sí que és veritat que això ho hem decidit a última hora. Més que tot perquè la
capacitat  d’aquesta  sala  era  de  29.  Ja  sé  que  estava  tret  això,  però  ara  amb
l’increment de la COVID, se’ns feia raonable tornar-ho a fer d’aquesta manera. I, per
tant, ho hem dit així avui a última hora. No és la manera de procedir. I, per tant, li dono
la raó i li  demano la disculpa,  no a vostès, sinó a tots els que avui no han pogut
assistir, però que ens semblava que també des de personal se’ns recomanava fer-ho
d’aquesta manera. I,  per tant, ho hem decidit  fer d’aquesta manera. Com que això
se’ns va avisar en el sentit que tenim una pujada de COVID, aquí seria bo, encara que
no sigui obligat del tot tenir 29, més que tot per la prevenció en aquest sentit. Per tant,
els demano... fixin-se que només hi ha la cap de gabinet també perquè som 26 i 3, 29,
sinó tampoc hi  assistiria  perquè a tots  els  assessors dels  diferents grups se’ls  ha
demanat que, si us plau, no ho fessin. No només el de la CUP perquè si no seria un
altre problema, que no és. Si hi pogués ser tothom, hi seria a tothom sense cap mena
de disculpa, però sàpiga que només és una prevenció del tema del sistema sanitari.
No és res més. I,  per tant,  procurarem en els  altres plens poder-ho dir  abans i  si
mantenim aquesta restricció o no la mantenim en aquest sentit. 
Bé,  el  senyor  Camps  li  contestarà  les  dues  preguntes,  però  que  quedi  clar  que
qualsevol alcalde, sigui o no membre d’aquesta sessió plenària, amb tots els temes
que  pugui  assessorar  la  Diputació  i  en  els  temes  jurídics  també,  s’autoritza,  i  no
perquè sigui un diputat se l’autoritzarà de diferent manera perquè hi ha unes peticions
d’assessorament en el qual se’ls dona la cobertura necessària si per part dels serveis
que corresponen a la Diputació. Llavors, el tema de Xaloc és el que vostè deia si és
necessari que es doni la notificació del canvi de domicili o no en aquest sentit. Senyor
Camps.

El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i diu: Per donar resposta a les dues
preguntes. La primera, del tema que comenta de Xaloc, en principi hauria de ser el
mateix veí,  propietari que ens ho transmetés. No obstant,  si ens pogués facilitar la
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informació li podria donar una resposta més concreta i més tècnica. I així d’aquesta
manera podríem aclarir el dubte que se li hagi pogut generar en aquesta persona.
Quant al tema de Vidreres, com comprendrà estem a la Diputació i, per tant, els temes
que siguin municipals és al municipi de Vidreres on s’haurien de tractar. No obstant,
dir-li que, com molt bé sap, entre tècnics municipals i diputacions i altres institucions
ells es posen en contacte i entre ells es demanen assessorament i en aquest cas,
doncs no només va ser la Diputació de Girona que entre tècnics es van contactar, sinó
que  també  tenim  al  Departament  d’Interior  amb  diverses  persones  de  dins  del
Departament  d’Interior.  Per  tant,  aquest  ja  dic  que  és  un  funcionament  normal,  jo
entenc,  com  el  que  fem  entre  municipis,  que  moltes  vegades  ens  demanem
assessorament o els tècnics es demanen assessorament entre els uns i els altres per
mirar d’aclarir alguns dubtes que puguin acabar tenint. És un funcionament normal i
que s’ha anar portant sempre. Moltes gràcies, president.

El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Alguna pregunta més per a algú més?
Doncs si els sembla, aixequem aquesta sessió ordinària. I deixi’m repassar, que al
mes de desembre el 14 hi haurà comissions informatives i el 21 hi haurà Junta de
Govern  i  el  plenari.  I  al  gener  el  dia  11  hi  haurà  Junta  de  Govern  i  comissions
informatives i el dia 18 hi haurà la Junta de Govern i el Ple. En tot cas, només varia
que els dos primers dimarts no hi haurà la Junta de Govern corresponent, sinó que ho
posposem per raons òbvies, d’acord? Aixequem la sessió. Si els sembla, a les dues en
punt comencem. D’acord? Moltes gràcies.

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.

297


	a. INTRODUCCIÓ
	b. CRITERIS PER A L’AMORTITZACIÓ DELS ELEMENTS DE L’IMMOBILITZAT I NORMES DE VALORACIÓ
	c. CRITERIS DE GESTIÓ
	a. BÉ SIMPLE
	b. BÉ PER QUANTITAT
	c. BÉ COMPLEX
	d. INVERSIÓ GENERAL

	d. LES CLASSIFICACIONS PER A LA CATALOGACIÓ DELS BÉNS
	a. LLIBRES D’INVENTARI
	b. ESTRUCTURA D’EPÍGRAFS I SUBEPÍGRAFS
	a) Béns de Domini Públic
	b) Béns Comunals
	c) Béns Patrimonials
	d) Béns i drets de tercers dipositats o entregats a l’ens local i que reverteixen a favor seu.
	5. Obligacions de l’ens local.

	c. LLIBRE A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL
	IMMOBLES
	1.0 Terrenys
	1.0.01.01 FINQUES URBANES
	1.0.01.02 FINQUES RÚSTIQUES
	1.0.01.03 TERRENYS SUPORT D’INFRASTRUCTURES PÚBLIQUES
	1.1 Construccions
	1.1.01 – Edificis
	1.1.01.01 EDIFICIS
	1.1.01.02 CEMENTIRIS
	1.1.01.03 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO A L’AIRE LLIURE
	1.1.01.04 PETITES CONSTRUCCIONS
	1.1.02 – Condicionament
	1.1.02.01 MILLORES SOBRE BÉNS REBUTS EN RÈG. DE LLOGUER, CESSIÓ O ADSCRIPCIÓ
	1.2 Infraestructura Pública
	1.2.01 - Infraestructura Pública
	1.2.01.01 PARCS I JARDINS
	1.2.01.02 PLACES I VIALS URBANS
	1.2.01.03 VIALS NO URBANS (CAMINS)
	1.2.01.04 OBRES CIVILS D’ÚS PÚBLIC
	1.2.01.05 INFRASTRUCTURES D’INTERIOR
	1.3 Immobles en altres situacions
	1.3.01.01 TERRENYS CONSIDERATS COM A INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA
	1.3.01.02 EDIFICIS CONSIDERATS COM A INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA
	1.3.01.03 ACTIUS EN ESTAT DE VENDA * NOMÉS PER ENTITATS AMB ICAL NORMAL

	DRETS REALS
	2.1 Drets reals
	2.0.01 – Drets Reals
	2.0.01.01 DRETS REALS A FAVOR
	2.0.01.02 APROFITAMENTS URBANÍSTICS
	2.0.01.03 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES A FAVOR

	MOBLES
	3.0. Equips Processos d’Informació
	3.0.01 - Equips Processos Informació
	3.0.01.01 EQUIPS PROCESSOS D’INFORMACIÓ
	3.0.01.02 ELEMENTS INFORMÀTICS INVENTARIABLES GLOBALMENT
	3.1. Vehicles
	3.1.01 – Vehicles
	3.1.01.01 VEHICLES
	3.2. Maquinària, instal·lacions i utillatge
	3.2.01 – Maquinària
	3.2.01.01 MAQUINÀRIA GENERAL
	3.2.01.02 APARELLS DE MESURA I LABORATORI
	3.2.01.03 ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ
	3.2.02 – Instal·lacions tècniques
	3.2.02.01 INSTAL·LACIONS DE SERVEI PÚBLIC
	3.3. Altres béns mobles
	3.3.01 – Mobiliari
	3.3.01.01 MOBILIARI GENERAL
	3.3.01.02 MOBILIARI ESPORTIU
	3.3.01.03 MOBILIARI URBÀ
	3.3.01.04 MOBLES DE CONSIDERABLE VALOR ECONÒMIC
	3.3.02 – Utensilis y equipament d’oficina
	3.3.02.01 EQUIPS D’OFICINA I FOTOCOPIADORES
	3.3.02.02 ELECTRODOMÈSTICS
	3.4. Equipaments específics
	3.4.01 – Activitat Ràdio, Lleure y Espectacles
	3.4.01.01 EQUIPAMENT TRACTAMENT D’IMATGE, SENYAL, SO I IL·LUMINACIÓ
	3.4.01.02 EQUIPAMENT DE RECOLZAMENT I SUPORT D’ACTES
	3.4.01.03 INSTRUMENTS MUSICALS
	3.4.02 – Altres Equipaments específics
	3.4.02.01 EQUIPS I APARELLS MÈDIC-ASSISTENCIALS

	DRETS DE PROPIETAT IMMATERIAL
	4.0.01 – Drets de Propietat Immaterial
	4.0.01.01 PROPIETAT INTEL·LECTUAL
	4.0.01.02 PROPIETAT INDUSTRIAL
	4.0.01.03 PROPIEDAD COMERCIAL

	QUOTES, PARTS ALÍQUOTES Y TÍTOLS CAPITAL D’EMPRESES
	5.0. – Quotes, Parts Alíquotes y Títols Capital d’Empreses
	5.0.01 – Accions i participacions en societats mercantils i entitats del grup.
	5.0.01.01 ACCIONS I PARTICIPACIONS EN SOCIETAS MERCANTILS DEL GRUP
	5.0.02 – Altre immobilitzat financer
	5.0.02.01 OBLIGACIONS, BONS I ALTRES INVERSIONS

	DRETS DE CARÀCTER PERSONAL
	6.0.01 – Drets de Caràcter Personal
	6.0.01.01 PROGRAMES (SOFTWARE)

	SEMOVENTS
	7.0.01.01 SEMOVENTS


	d. LLIBRE B: ELS AFECTES AL SEU PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L’HABITATGE
	B.0.01 Terrenys del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge
	B.0.01.01 TERRENYS PMSH
	B.0.02 Edificis del Patrimoni Públic de Sòl
	B.0.02.01 EDIFICIS PMSH
	B.0.03 Drets Reals del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge
	B.0.03.01 APROFITAMENT URBANÍSTIC PMSH

	e. LLIBRE C: ELS AFECTES AL PATRIMONI HISTÓRIC - ARTÍSTIC
	C.1 Caràcter històric
	C.1.01 – Immobles de caràcter històric-artístic
	C.1.01.01 EDIFICIS HISTÒRIC-ARTISTICS
	C.1.01.02 OBRES CIVILS HISTÒRIC-ARTÍSTIQUES
	C.1.02 – Utensilis històrics
	C.1.02.01 NUMISMÀTICA I UTENSILIS ARQUEOLÒGICS – PALEONTOLÒGICS
	C.1.03 – Documents històrics
	C.1.03.01 DOCUMENTS HISTÒRICS
	C.2 Caràcter artístic
	C.2.01 – Obres d’art
	C.2.01.01 PINTURES
	C.2.01.02 ESCULTURES
	C.2.01.03 MOBILIARI ARTÍSTIC

	f. LLIBRE D: ELS D’ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS I ENTITATS AMB PERSONALITAT PRÒPIA DEPENDENTS DE L’ ENS LOCAL.
	g. LLIBRE E: ELS CEDITS A ALTRES ADMINISTRACIONS O A PARTICULARS PERÒ REVERTIBLES A L’ ENS LOCAL
	E.0.01 – Béns i Drets Revertibles
	E.0.01.01 BÉNS I DRETS REVERTIBLES

	h. INVERSIONS EN ELEMENTS NO INVENTARIABLES
	I.0.01 – Inversions en elements no inventariables
	I.0.01.01 INVERSIONS EN ELEMENTS NO INVENTARIABLES


	e. SITUACIONS PATRIMONIALS, NATURALESA JURÍDICA I USOS
	a. SITUACIONS PATRIMONIALS
	b. NATURALESES JURÍDIQUES
	26. Vigència
	26. Vigència
	26. Vigència



		2021-12-22T12:15:43+0100
	firmadoc
	Jordi Batllori Nouvilas - DNI 40283807C (AUT)


		2021-12-23T12:56:21+0100
	firmadoc
	Miquel Noguer Planas - DNI 77906524G (AUT)




