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Número: 213 
Òrgan:  Ple 
Sessió:  Ordinària 
Data: 21 de desembre de 2021 
Hora:  12:07 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2021/9248 
 
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 
 Josep Piferrer i Puig  
 Eva Viñolas i Marín  
 Pere Casellas i Borrell  
 Juli Fernández i Iruela  
 Víctor Puga i López  
 Beatriz Ventura i Navarro  
 Marta Guillaumes i Pibernat  
 Gisela Saladich i Parés  
 Carles Motas i López  
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
 
Excusa l’assistència: Joan Fàbrega i Solé 
 
ORDRE DEL DIA 
 

Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de 
las sessions ordinària i extraordinària anteriors, que varen 
tenir lloc el dia 23 de novembre de 2021 

2021/A010101/9248 

2 Decrets corresponents al mes de novembre de 2021 2021/A010101/9248 
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3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin  

4 Informació de la Presidència  

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

5 Aprovar inicialment la modificació de les bases 
reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
- Assistència i Cooperació Municipal 

2021/X020100/9007 

6 Aprovació del projecte modificat titulat "Ampliació de la 
xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre els 
Pirineus de Girona i La Costa Brava" - 
Enginyeria-Protecció Civil 

2021/X020304/7444 

7 Proposta d'acceptació de la delegació acordada per 
diversos ens de determinats ingressos de dret públic a 
favor de la Diputació de Girona i altres - Xaloc 

2021/A030100/5234 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

8 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
per al finançament de l'acció de promoció i foment de 
l'activitat física i l'esport per al 2022 - Servei d'Esports 

2021/X020201/9142 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

9 Aprovació de l'Addenda de pròrroga al conveni de 
col·laboració per al finançament del projecte Bicitranscat - 
Medi Ambient 

2018/X020100/6384 

10 Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Planoles per 
a la constitució d'una reserva forestal - Medi Ambient 

2021/X020200/1595 

11 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
de la Diputació  de Girona als ajuntaments en el marc del 
programa Del Pla a l'Acció 2022-2023 - Medi Ambient 

2021/X020100/9022 

12 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
de la Diputació de Girona als ajuntaments per instal·lar 
sistemes de producció de calor amb biomassa i/o 
bioenergia i xarxes de calor municipals - Medi Ambient 

2021/X020100/8959 

13 Aprovació de l'acord de partenariat del projecte LIFE 
medCLIFFS: Towards an integrative management of 
Invasive Alien Plant Species in Mediterranean sea cliffs of 
European interest (LIFE20 NAT/ES/001223) - Medi 
Ambient 

2021/K030600/9018 

14 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
de la Diputació de Girona per cobrir part dels costos de 
redacció de projectes de convocatòries finançades per la 
Unio Europea - Programes Europeus 

2021/X020100/8805 

JUNTA DE PORTAVEUS 

15 Moció del grup de la CUP de defensa del territori i rebuig 
al projecte dels Jocs Olímpics d'Hivern "Pirineus - 

2021/A040100/9387 
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Barcelona - Zaragoza" 

16 Mocions d'urgència  

17 Precs i preguntes  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor President, Miquel Noguer, pren la paraula i excusa el diputat senyor Joan 
Fàbrega, i la resta som 26; per tant, hi som tots. Evidentment, ens posem a aquesta 
distància per les mesures que entraran en vigor, però que en tot cas penso que ja hem 
de posar en pràctica.  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de las sessions 

ordinària i extraordinària anteriors, que varen tenir lloc el dia 23 de 
novembre de 2021 

 
La corporació APROVA per unanimitat l’esborrany de l’acta de les sessions ordinària i 
extraordinària anteriors, que varen tenir lloc el dia 23 de novembre de 2021, 
prèviament trameses als senyors diputats i a les senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de novembre de 2021 
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de novembre de 2021, numerats del núm. 
3566 al núm. 4072. 
 
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i manifesta: Bon dia. Bé, bon dia i bon 
solstici, que avui és el dia del solstici. Volíem preguntar en relació al decret 2021/3625, 
que descriu que es dona una subvenció directa al Club Esportiu La Salle de Figueres 
per l’adquisició d’un tractor de tallar gespa. És una despesa de 2.750 €. Ens agradaria 
saber des de quan la Diputació de Girona dona subvencions directes a centres 
educatius concertats. 
El senyor President, respon: Sí, senyor Masquef, sap de què va? 
El diputat delegat d’Esports, senyor Jordi Masquef, pren la paraula i diu: Sí, gràcies, 
senyor president. No, en aquest cas, senyora Guillaumes, no és l’escola La Salle sinó 
que és el Club Esportiu La Salle, que orgànicament està desvinculat del club. Li 
enviaré ara el decret, però bàsicament la justificació és que van tenir un problema amb 
relació a la màquina de tallar la gespa. Aquesta és una despesa subvencionable a 
través d’un programa de pública concurrència, però com que estaven fora del termini 
per presentar-la i com que era una necessitat que es considerava urgent i 
extraordinària, es va considerar l’oportunitat de subvencionar. Però sí que és veritat 
que no és pel que és l’activitat regular de l’escola sinó és el club esportiu, que 
orgànicament està desvinculat del que és l’escola. 
La diputada senyora Guillaumes, diu: Aleshores entenem que si no està relacionat 
orgànicament vol dir que d’alguna manera està obert a tota la població, les activitats 
que fan. 
El diputat senyor Masquef, respon: Sí, sí. Li puc assegurar que els membres que en 
formen part; és a dir, els esportistes en aquest cas de base que formen part del Club 
Esportiu La Salle no són únicament i exclusivament membres de l’escola. Ans al 
contrari, és una massa molt heterogènia i li podria dir amb exactitud, si em donés un 
temps prudencial, que, al contrari, la major part dels esportistes no formen part del 
centre educatiu. 
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El senyor President, intervé i manifesta: Malgrat tot, deixi’m afegir que no està renyit 
una cosa amb l’altra. Però al final les coses també s’han de deixar clares.  
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
 
No n’hi ha. 
 
4. Informació de la Presidència 
 
Assistència a actes representatius:  

- A Lloret de Mar, al Congrés Mundial del Turisme Esportiu.  
- -A Girona, a la Jornada sobre Turisme i Societat, de la Fundació Jordi Comas.  
- A Girona, a la presentació de la nova Federació Girona Voluntària.  
- A Girona, a l’acte de lliurament dels III Premis gironins d’Apartaments i Vil·les 

de Vacances.  
- A Girona, a la II Jornada per a la Implementació de l’Agenda 2030 i els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible al Món Local.  
- A Palafrugell, a la presentació del llibre Antologia de textos de Josep Pla sobre 

el País Valencià “Hem d’acostar-nos més a València”. 
- A Girona, a l’acte de celebració del 30 anys de la Universitat de Girona. 
- Presentació del Pla d’Accions i Objectius 2022, del Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona, en format virtual.  
- Acte de recepció de trucades per La Marató 2021, per la Salut Mental. 

 
Visites:  

- M. Hble. Sr. Enric Morera, president de les Corts Valencianes. 
- Hble. Sra. Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Amb la Sra. Laia Cañigueral, delegada del Govern de la Generalitat a Girona. 
- Amb els alcaldes i les alcaldesses de: Tortellà, Fontanilles, Brunyola, Vilamalla, 

Espinelves i Planoles.  
- Visita a la seu de la Fundació dels Oficis de Figueres i a l’Espai Governador de 

Borrassà, en visita a territori. 
- Entitats i particulars: 22. 
 

Reunions de treball:  
- Ple extraordinari del Pressupost 2022. 
- Patronat de la Fundació Josep Pla. 
- Juntes de Govern. 
- Amb els presidents dels Consells Comarcals de les comarques gironines, en 

reunió conjunta amb el vicepresident primer.  
- Amb l’Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya.  
- Consell d’Administració i Consell Assessor General extraordinari del Patronat 

de Turisme Costa Brava Girona.  
- A la reunió del Patronat de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial. 
- Junta de Portaveus.  
- Reunions del Gabinet Territorial de Coordinació d’Emergències COVID-19. 
- Consell d’Administració d’EMACBSA. 
- Amb la Secretaria d’Estat de Comerç, del Ministerio de Indústria , Comercio y 

Turismo. 



 

 

 

 

 

5 

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

 

- Comitè Executiu de la Fundació Auditori-Palau de Congressos de Girona.  
- Junta de Govern i Ple del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. 
- Ple de Diplocat. 
- Entrevista amb el Diari digital LA CIUTAT.  

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

 
COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 

COOPERACIÓ LOCAL 
 

5. Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural - Assistència i Cooperació Municipal 

 
“El programa conegut com a Fons de Subvencions constitueix des de fa anys la línia 
de subvencions als ajuntaments amb l’import més elevat entre les que atorga la 
Diputació, i representa una important font de recursos econòmics per a tots els 
ajuntaments gironins. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix la línia de subvencions del 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. 
 
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències, definides a l’article 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb aquest 
fons de subvencions, dona assistència econòmica als municipis i compleix així part de 
les funcions que li són pròpies de dur a terme actuacions d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
 
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, amb els fons addicionals que s’hi 
inclouen, constitueix un programa que té per objecte complir amb les funcions 
d’assistència i cooperació de la Diputació amb tots els municipis gironins, i que té 
diversos objectius específics, com ara assegurar el finançament dels serveis 
municipals obligatoris, sostenir un nivell mantingut de les inversions municipals en tot 
el territori, promoure les activitats culturals dels ajuntaments tot fomentant els grups 
locals, millorar l’accés a les noves tecnologies i garantir una determinada despesa en 
els camins municipals. Per tot això aquest programa s’inclou en les previsions de la 
disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, es regeix per la normativa específica i són només d’aplicació supletòria 
les previsions que conté la Llei esmentada.  
 
D’acord amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, els ens públics han de 
vetllar per la sostenibilitat ambiental i cultural. En aquest sentit, s’han d’incloure criteris 
de sostenibilitat en els serveis i equipaments (programes de compensació de la 
petjada de carboni, ús de vehicles elèctrics, generació d’energia renovable a les 
instal·lacions o edificis, contractació de tarifa d’energia verda/renovable, etc.) que 
seran objecte de difusió als beneficiaris de les subvencions del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural. 
 
D’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat; la Llei 17/2015, de 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
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dones a erradicar la violència masclista, les accions culturals s’haurien d’encaminar 
perquè siguin accions positives per a la consecució d’aquests objectius, com ara 
afavorir la participació i l’accés de les dones a les activitats (horaris flexibles, espais de 
cura, corresponsabilitat...), l’ús d’una comunicació no sexista (llenguatge no sexista, 
continguts inclusius i imatges no discriminatòries), una programació paritària, accions 
orientades a l’eliminació de les desigualtats i discriminacions de gènere i de la 
violència contra les dones, accions de formació i informació sobre paritat i perspectiva 
de gènere, foment perquè en les manifestacions culturals de qualsevol mena i en la 
realització d’activitats culturals no es reprodueixin estereotips ni prejudicis sexistes i 
perquè es garanteixi la igualtat de condicions, accions adreçades a col·lectius més 
vulnerables o amb risc d’exclusió social i cultural (població nouvinguda...), accions que 
incorporin i afavoreixin l’accessibilitat i que fomentin la participació dels col·lectius amb 
discapacitats funcionals o diverses, i accions que donin suport a les iniciatives de 
grups i col·lectius joves i que promoguin la participació de la gent jove en la 
programació cultural, i també del col·lectiu de la tercera edat. 
 
La regulació establerta a les bases del fons preveu que els ajuntaments cobrin 
efectivament les subvencions després de presentar els comptes justificatius 
corresponents un cop executades les despeses subvencionades; però l’any 2020, 
davant la greu crisi sanitària provocada per la COVID-19 i per tal de mitigar la situació 
d’urgència de manca de liquiditat econòmica i d’augment de la despesa de molts 
ajuntaments, la Diputació va acordar, per Decret del president núm. 2020/1025, de 
data 6 d’abril de 2020, efectuar a favor de cada ens local beneficiari del fons un 
pagament del 50 % de l’import establert per a la línia de subvencions de cooperació 
econòmica per a despeses corrents i inversions (l’import d’aquest 50 % de pagament 
avançat va ser d’un total de 8.287.500 €). 
 
En el mateix sentit d’afavorir la tresoreria dels ajuntaments, el Ple de la Diputació, en la 
sessió del 22 de desembre de 2020, va modificar les bases del fons per a l’any 2021 
introduint com a novetat, entre d’altres, el pagament en concepte de bestreta de les 
subvencions de la línia d’inversions per l’import que es determinés en l’acord de 
concessió de les subvencions i que s’havia de calcular en funció del crèdit assignat 
amb càrrec al pressupost vigent. Posteriorment, en el Ple que va tenir lloc el 20 de 
juliol de 2021, es va aprovar l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 7/2021 del 
pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, que va  ampliar en 
6.657.403,35 € la dotació pressupostària per poder satisfer mitjançant bestreta la 
totalitat de les subvencions concedides en aquella línia del fons de subvencions.  
 
En la redacció actual de les bases, en el punt 16, es preveu la possibilitat de 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 en alguns supòsits, entre els 
quals hi ha els previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.  
 
La modificació de les bases del fons aprovada el 24 de gener de 2017 establia en la 
part expositiva: «El Fons de Cooperació constitueix un programa que té per objecte 
complir amb les funcions d’assistència i cooperació de la Diputació amb tots els 
municipis gironins, i que té diversos objectius específics com són assegurar el 
finançament dels serveis municipals obligatoris, sostenir un nivell mantingut de les 
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inversions municipals en tot el territori i promoure les activitats culturals dels 
ajuntaments tot fomentant els grups locals. Per tot això aquest programa s’inclou en 
les previsions de la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; es regirà per la seva normativa específica i seran 
d’aplicació supletòria les previsions contingudes en l’esmentada Llei». Tenint en 
compte el caràcter supletori de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aquesta modificació s’ha mantingut en les redaccions establertes per a 
les bases del fons des de l’any 2017 i fins a l’actualitat. 
 
És per tot això que, atès el context generat per la situació de la pandèmia provocada 
per la COVID-19, que no només ha afectat la tresoreria municipal, sinó que ha 
impossibilitat o dificultat el desenvolupament normal de les actuacions planificades, es 
planteja introduir a les bases del fons la no exigibilitat d’interessos de demora en el cas 
de reintegraments de les subvencions del fons satisfetes mitjançant bestretes. La 
liquidació dels interessos de demora suposaria per als ajuntaments afectats una 
despesa sobrevinguda que s’afegiria a la pèrdua de la part de subvenció derivada de 
la no realització del projecte o despesa subvencionable. Entenent que aquesta 
penalització pel retorn de pagaments avançats que els ajuntaments no han sol·licitat 
expressament aniria en contra de la finalitat d’assistir-los econòmicament i de 
facilitar-los la tresoreria, es creu convenient modificar les bases establint, de forma 
expressa, el principi de no exigibilitat dels interessos de demora en els reintegraments 
i renúncies de subvencions del fons que hagin estat satisfetes de manera anticipada a 
la justificació mitjançant bestretes. 
 
En relació amb la quantia de les subvencions del fons, es mantenen els criteris de 
distribució previstos en les bases dels anys anteriors, però s’incrementa a 45.000 € 
l’aportació a les entitats municipals descentralitzades.  
 
Un altra novetat és la creació d’un fons complementari per al finançament de les  
despeses del lloc de secretaria-intervenció amb la finalitat de garantir aquest servei als 
municipis de població inferior a 1.000 habitants, d’acord amb l’article 36.1, apartat b, 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i així mateix als 
municipis d’escassa capacitat econòmica i de gestió, fomentant-ne la provisió 
reglamentària. Aquest fons complementari es regeix per les bases específiques, i, en 
tot el que no prevegin, per les Bases generals reguladores del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural i la resta de normativa que hi és aplicable. 
 
En l’àmbit de les subvencions per a despeses culturals, l’únic canvi que s’introdueix a 
les bases és la supressió de la previsió específica introduïda a les bases de l’any 2021 
que tenia per finalitat poder incloure en la justificació de les despeses del 2021 
actuacions de grups del catàleg d’arts en viu «Escènics» posposades del 2020 al 2021 
per les circumstàncies de la pandèmia, encara que no estiguessin inclosos en el 
catàleg del 2021.  
 
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: 
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, expedient 2021/9007, el text íntegre de les quals es 
transcriu literalment a continuació:   
 
«BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DEL FONS 
DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL  
1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del programa anomenat Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
de la Diputació de Girona per al finançament de les actuacions de competència municipal dels 
tipus detallats en la base 3a. 
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les 
funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, 
contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de 
caràcter cultural. 
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural pot incorporar, mitjançant acord plenari, altres 
fons addicionals amb subvencions per a determinades finalitats o actuacions, que regulen 
aquestes bases en tot el que no es prevegi en l’ordenació específica. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva i en 
convocatòries públiques, que ha d’aprovar la Junta de Govern. Les subvencions es concediran 
a tots els destinataris assenyalats en la base 4a que presentin les sol·licituds en el període fixat 
en cada convocatòria i que compleixin els requisits previstos en aquestes bases i les 
convocatòries corresponents.  
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 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’actuació subvencionada 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. 
3.2 Es poden finançar amb càrrec al fons les despeses municipals següents: 

1. Despeses culturals 
2. Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris, i 

despeses en inversions reals i transferències de capital 
El detall de les despeses subvencionables en cada línia es descriu seguidament: 

  Despeses en béns corrents i serveis (capítol II del pressupost) efectuades en l’àmbit 
de la cultura, les arts i la música. A títol orientatiu són subvencionables les despeses 
derivades de programacions d’arts escèniques, dansa i música, arts visuals, 
comunicació cultural, difusió i promoció de la cultura, patrimoni cultural, educació 
cultural i artística, etc.  

La programació d’activitats pot ser virtual i pot incloure també les despeses de suport a les 
plataformes de venda d’entrades o personal de suport, i les despeses per adaptacions a les 
activitats culturals virtuals.  
També s’hi poden incloure despeses pròpies, tant de personal (capítol I del pressupost) com de 
manteniment i funcionament de locals i equipaments (llum, calefacció, etc.) sempre que 
estiguin relacionades amb les accions subvencionades. 
En el cas de les activitats presencials, són subvencionables les despeses relacionades amb la 
seguretat sanitària (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.). 
En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motiu de la pandèmia, sempre que 
estigui degudament motivat en la justificació, es consideraran com a subvencionables els 
aspectes següents: 
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 Els caixets, el percentatge de taquilla o els honoraris que hagin estat acceptats pels 
equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels concerts, les 
actuacions o els espectacles. 

 La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge, guiatge, 
despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc. 

No són subvencionables en aquest àmbit les despeses d’inversió, les d’atencions 
protocol·làries, les de compra d’aliments i begudes, les de casals d’estiu i colònies, les de fires i 
congressos ni altres despeses anàlogues o no relacionades directament amb l’àmbit 
subvencionable. 
A les despeses culturals assenyalades en aquest apartat, els ajuntaments beneficiaris han de 
destinar-hi fins a un 15 % de la subvenció anual que els correspongui, provinent d’aquest fons.  
De la quantitat resultant, es recomana, si les circumstàncies de la pandèmia ho fan possible, i 
sempre dins les possibilitats de programació: 
– Que un 15 % es destini a la contractació d’integrants del catàleg d’arts en viu “Escènics” de la 
Diputació de Girona; i 
– Que un 10 % es destini a la dinamització i a activitats de les biblioteques i sales de lectura 
municipals, en cas que els municipis comptin amb aquests equipaments. Les accions de 
dinamització d’aquests equipaments es pot fer amb la contractació de grups del catàleg 
“Escènics” i pot servir també per justificar el 15 % recomanable del catàleg. 

 Despeses en béns corrents i serveis (capítol II), vinculades a la prestació de serveis 
que siguin obligatoris per a l’ajuntament respectiu, i despeses en inversions reals 
(capítol VI) i transferències de capital (capítol VII) en serveis de competència municipal. 

En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns 
inventariables, el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeixi la 
subvenció durant un termini de com a mínim 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre 
públic i de 2 anys per a la resta de béns. 
A les despeses assenyalades en l’apartat b, els ajuntaments beneficiaris han de destinar-hi 
fins a un 85 % de la subvenció anual, i la quantitat resultant la poden sol·licitar per a una sola o 
per a les dues línies subvencionables (corrents i/o inversions). 
3.3 No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de 
despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ajuntament sol·licitant de la 
subvenció. 
3.4 Són despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l’1 de novembre 
de l’any anterior al de la convocatòria i la data límit de la justificació de les despeses 
esmentades, segons els terminis establerts en la base 11a, i poden tenir l’origen o la 
contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
3.5 La contractació de les actuacions subvencionades s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació 
vigent en matèria de contractes del sector públic i la resta de normativa aplicable vigent en 
matèria de contractació administrativa.  
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) inclosos en l’àmbit territorial de la 
Diputació de Girona. 
5. Criteris per a la fixació de l’import 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. La distribució 
entre els ajuntaments s’efectuarà aplicant els criteris següents: 

a) A l’Ajuntament de Girona se li assignarà una subvenció màxima de 850.000 €, dels quals 
se n’ha de destinar un 15 % (127.500,00 €) a les despeses culturals previstes en 
aquestes bases. 

b) A la resta d’ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades, se’ls assignarà un 
import fix en funció del nombre d’habitants del municipi o de l’àmbit territorial de l’entitat 
municipal descentralitzada, d’acord amb l’escala següent: 

Nombre d’habitants   Import fix 
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Fins a 20.000 habitants  33.000 € 
Més de 20.000 habitants  22.000 €  
Entitats municipals descentralitzades  45.000 € 

c) Un import d’1.100.000 € es distribuirà entre tots els ajuntaments, exceptuant el de Girona, 
en funció de la superfície de cada municipi. 

d) A tots els ajuntaments, exceptuant el de Girona, els correspondrà la quantitat derivada de 
la convocatòria corresponent, un cop descomptats els imports distribuïts sobre la base 
dels tres apartats anteriors. D’aquesta quantitat un 85 % es distribuirà en funció de la 
població de cada municipi, i un 15 % en funció de la mitjana de la seva despesa corrent 
no financera, capítols 1, 2 i 4 del pressupost liquidat consolidat en els exercicis de 2014, 
2015 i 2016 

Per aplicar els criteris anteriors s’utilitzaran d’una banda les xifres de població del cens oficial 
de població a 1 de gener de 2017, publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i d’una 
altra, de forma preferent, les dades de superfície municipals i les xifres de les liquidacions 
pressupostàries publicades pel Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
(Idescat, Municat o altres bases de dades que les substitueixi). 
6. Determinació de l’import de les subvencions i gradació per incompliments 
Les subvencions atorgades s’han d’entendre fixades en l’import establert en la resolució 
d’aprovació per a cada línia de subvenció, i poden finançar la totalitat del cost de les diferents 
actuacions subvencionades. Si el cost de qualsevol actuació resulta finalment superior al 
previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En cas 
que la despesa justificada sigui inferior a la prevista en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà 
en l’import atorgat inicialment només fins al límit de l’import efectivament justificat, i es reduirà 
la subvenció quan l’import justificat sigui inferior al de la subvenció inicialment concedida. 
També es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en 
la base 13a, superin la despesa efectiva i justificada. 
7. Sol·licituds 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament i entitat municipal 
descentralitzada dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent. 
Les despeses subvencionables incloses en cada sol·licitud s’han de referir a les diferents línies 
de subvenció —incloses les de fons addicionals si s’escau— a les quals se sol·licita aplicar 
l’import de les subvencions. En l’àmbit de les despeses culturals es poden agrupar en la 
memòria de la sol·licitud diferents actuacions o activitats a les quals se sol·licita aplicar la 
subvenció. En les altres línies de subvenció, despeses d’inversió i despeses corrents en 
serveis obligatoris, cada sol·licitud pot incloure fins a tres actuacions diferents dins de la línia 
de subvenció respectiva. 
Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, mitjançant el 
model normalitzat disponible en el web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i han d’estar 
signades pel representant legal de l’entitat amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i 
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. En les sol·licituds estandarditzades cal detallar la informació següent: 
1. A la de despeses culturals: una memòria descriptiva abreujada de les activitats, programes o 
accions de cultura per a les quals se sol·licita la subvenció. 
2. A la de despeses en serveis obligatoris i/o inversions: en el primer cas només s’ha d’indicar 
el servei o serveis obligatoris per als quals se sol·licita finançament; en cas d’inversions, cal 
una designació identificativa de cada inversió per a la qual se sol·licita la subvenció. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest 
termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit 
de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos 
en la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit 
ulterior. 
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La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 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 
Els serveis d’Assistència i Cooperació als Municipis i de Cooperació Cultural de la Diputació de 
Girona realitzen la instrucció i ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprenen: 

1. Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en 
aquestes bases. 

2. Avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris establerts en aquestes 
bases. 

3. Petició dels informes, informació o 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 en el qual es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
Els centres gestors, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, han de 
formular 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 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 o 
les persones en qui deleguin:  
President: El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 

Promoció Econòmica i Cooperació Local 
Vicepresident: El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 

Esports i Educació 
Vocals: El diputat delegat de Suport a Entitats Locals 

El diputat delegat de Noves Tecnologies 
La cap del Servei de Cooperació Cultural  
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis  
El cap del Servei de Noves Tecnologies 

 El funcionari/ària que s’encarregui de la gestió de les 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 se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la Diputació, òrgan 
que resol definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions. 
Es notifica la resolució a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos a 
comptar de la publicació de la convocatòria. 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.  
10. Acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, o les seves modificacions, si en el 
termini d’un mes l’ajuntament beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que han estat 
acceptades, com també les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.  
11. Justificació 
1. El termini per justificar les accions subvencionades finalitza: 

- Per a les subvencions per a despeses culturals i per a despeses corrents en serveis 
obligatoris: el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria. 
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- Per a les subvencions per a inversions i transferències de capital: el 30 de setembre de 
l’any següent a la convocatòria. 

Aquests terminis de justificació es podran 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 en la base 3a, apartat 4t. 
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga és de fins als quinze dies 
naturals abans de la finalització dels terminis de justificació anteriors. 
2. A l’efecte de la justificació es poden presentar com a despesa justificada totes les despeses 
imputables a l’activitat subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin meritat abans 
d’acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents.  
3. Models de justificació: 

- Les subvencions per a despeses culturals s’han de justificar en la seva totalitat d’acord 
amb el model específic establert per la Diputació, disponible en el web www.ddgi.cat, 
per a aquesta línia de subvencions. Cal adreçar el compte justificatiu al Servei de 
Cooperació Cultural. 

- Les subvencions per a despeses corrents en serveis obligatoris i per a despeses 
d’inversió o transferències de capital s’han de justificar en comptes justificatius 
independents, d’acord amb els models determinats per la Diputació, disponibles en el 
web www.ddgi.cat. Cal adreçar els comptes justificatius al Servei d’Assistència i 
Cooperació als Municipis. Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a 
mesura que s’executi la despesa subvencionada, però en les subvencions per 
inversions, un cop finalitzada l’execució, caldrà presentar un certificat del cost i el 
finançament final. Per a la justificació de les subvencions per a despeses corrents serà 
suficient presentar un compte justificatiu simplificat amb la informació que estableix 
l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. Quan es tracti de 
subvencions per a inversions, si són inferiors a 60.000,00 €, els beneficiaris han de 
presentar un compte justificatiu simplificat, i quan siguin iguals o superiors a 60.000 €, 
han de presentar un compte justificatiu ordinari, acompanyat de la còpia de les 
factures corresponents.  

12. Pagament 
Un cop justificada correctament cada subvenció, la Diputació pot 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 per 
l’òrgan gestor corresponent.  
En les subvencions per despeses d’inversions i transferències de capital es pagarà en 
concepte de bestreta, sense la presentació prèvia de la justificació, l’import que es determini 
en l’acord de concessió de la subvenció. Aquest import es calcula en funció del crèdit assignat 
a la convocatòria amb càrrec al pressupost vigent. L’import restant de la subvenció s’abonarà 
un cop presentat el compte justificatiu, d’acord amb el que estableix el paràgraf anterior, amb 
càrrec a l’anualitat pressupostària assignada. 
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases poden cobrir la totalitat del cost de l’actuació 
subvencionada i 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, servei o inversió 
subvencionats. 
14. Subcontractació 
Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin la totalitat de les actuacions objectes 
de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n deriven han d’anar a càrrec de 
l’ajuntament respectiu. 
15. Modificació 
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Un cop estiguin aprovades les subvencions, i abans de la finalització del termini de justificació, 
els beneficiaris poden sol·licitar el canvi de destinació de cadascuna de les subvencions 
atorgades. No es considera canvi de destinació la redistribució de l’import de les subvencions 
concedides per a diferents actuacions en una mateixa línia de subvencions: despeses 
culturals, despeses corrents en serveis obligatoris o despeses en inversions. 
Els canvis de destinació no poden implicar que es destini el 15 % de la subvenció a despeses 
culturals (establertes en la base 3a), o les subvencions incloses en fons addicionals a les altres 
línies subvencionables. 
Les sol·licituds de canvis de destinació s’han 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 resoldrà. 
Les sol·licituds de canvis de destinació que comportin una redistribució entre l’import concedit 
per a despeses corrents i per a inversions s’han de presentar abans del dia 16 de setembre de 
l’any de la convocatòria. 
16. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions, i el beneficiari té 
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els supòsits 
que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
No s’aplicarà l’exigència d’interessos de demora en el cas de revocacions i/o renúncies de 
subvencions que hagin estat satisfetes mitjançant bestreta de manera anticipada a la 
justificació. 
El centre gestor corresponent tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, però correspondrà a la Junta de Govern de la 
Diputació l’adopció dels acords definitius d’aquests expedients. 
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 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 se’n pot concertar l’execució en els supòsits que estableix l’article 29.7 de la Llei 
38/2003, general de subvencions. 
18. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la 
Diputació de Girona com a responsable del tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general 
de protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la 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 en el 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 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.  
19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits que estableix la Diputació s’entendran 
com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar la Diputació, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer 
que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
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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. En concret: 

- Despeses culturals: els ajuntaments beneficiaris han de fer constar expressament el 
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
activitats culturals objecte d’aquesta línia de subvencions, i així s’ha d’acreditar amb la 
presentació del compte justificatiu i amb un o diversos programes d’aquelles activitats.  

- Despeses en béns corrents obligatòries, actuacions en camins, despeses del lloc de 
secretaria-intervenció, noves tecnologies i subvencions per a inversions en obres de 
menys de 25.000 €: els ajuntaments beneficiaris han d’acreditar la difusió de la 
subvenció mitjançant la publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis 
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general. 

- En el cas de subvencions per a inversions en obres de més de 25.000 €: cal adjuntar a 
la tramesa del compte justificatiu una fotografia del cartell anunciador situat a la zona 
de les obres, fins que finalitzin, on constin el títol de l’actuació i el nom i l’escut de la 
Diputació de Girona.  

La documentació que es trameti juntament amb el compte justificatiu ha de ser en format PDF 
de 10 MB com a màxim.  
Si s’incompleix l’obligació de difusió i publicitat, i sens perjudici de les responsabilitats en què, 
per aplicació del règim que estableix 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 quinze 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 
quinze 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 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 amb 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 que exigeix 
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 que hi sigui 
aplicable. 

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. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
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- 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. 
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 corresponents, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal, en el supòsits que estableix l’apartat quart de l’article 3 de la 
Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim 
sancionador que estableix 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 previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions. 
23. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

- L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, en particular en el que es refereix al règim dels governs locals de Catalunya. 

- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  

- La  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

d’acord amb el que estableix la disposició addicional vuitena; el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament; l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona i les Bases d’execució del 
pressupost general per a aquest exercici de la Diputació.  

- Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 
24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es 
produeixin en la gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la 
competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
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25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i són 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, és el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del 
president se n’ha de donar compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
Els extractes de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previstos 
en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’han de publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL FONS DE SUBVENCIONS PER FACILITAR L’ACCÉS A LES 
NOVES TECNOLOGIES 
1. Objecte 
Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions que concedeix la Diputació de 
Girona als ajuntaments per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies. 
L’aparició d’Internet i del concepte d’administració electrònica implica que els sistemes 
d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin extremadament complexos. La 
Diputació de Girona vol donar suport als ajuntaments perquè s’adaptin a aquesta nova situació, 
ajudant-los a utilitzar i a integrar les solucions que ofereixen diferents ens de l’Administració, 
com ara l’AOC, CATCert, Red.es, XALOC o la mateixa Diputació, entre d’altres. Perquè questa 
ajuda sigui possible i l’ús de les diferents solucions siguin viables, cal que els ajuntaments 
disposin d’equipaments informàtics actualitzats i correctament dimensionats. Per això, les 
ajudes es concreten en els tres àmbits següents: 

- Millora del material informàtic de les dependències municipals. 
- Millora de les xarxes informàtiques de la corporació. 
- Millora del programari amb les limitacions especificades en l’apartat 3 d’aquestes 

bases. 
2. Naturalesa, finançament i criteris de repartiment 
Aquestes subvencions es concedeixen en una convocatòria única anual. L’import i la 
consignació del pressupost s’especifiquen en la convocatòria corresponent. 
La convocatòria anual ha de quantificar els imports de les transferències finalistes de lliure 
disposició per a cadascun dels ajuntaments que hi puguin participar. 
La participació en la convocatòria de lliure disposició de caràcter finalista té com a finalitat 
sufragar despeses, d’acord amb el punt 3 d’aquestes bases. 
L’import de les subvencions que es distribuiran entre els sol·licitants no pot superar l’import del 
crèdit assignat en la convocatòria i, si s’escau, en les ampliacions derivades de modificacions 
pressupostàries. La distribució entre els ajuntaments es farà aplicant els criteris següents: 

1. A cada ajuntament de més de 30.000 habitants se li assignarà una subvenció màxima de 
9.000,00 €. 

2. A la resta d’ajuntaments els correspondrà la quantitat derivada de la convocatòria 
corresponent, un cop descomptats els imports distribuïts sobre la base de l’apartat 
anterior. La convocatòria fixarà el percentatge que es destina com a part fixa de les 
subvencions. L’import que correspondrà a cada ajuntament es calcula amb la fórmula 
següent: 

Import = ((IGs*PPF) / (100*NPB)) + ((IGs*NHP*(100-PPF)) / (100*NHPT)) 
IGs = Import global de la convocatòria 
PPF = Percentatge part fixa del fons 
NPB = Nombre de pobles que poden participar a la convocatòria 
NHPT = Nombre d’habitants totals dels ajuntaments que poden participar a la convocatòria 
NHP = Nombre d’habitants del municipi del qual es calcula la subvenció 
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En la convocatòria es publicarà el resultat d’haver aplicat aquesta fórmula per a cadascun dels 
municipis que hi poden participar. 
3. Conceptes subvencionables 

- Es consideren despeses subvencionables les següents: 
- Xarxes informàtiques LAN o WAN amb cable o sense fils. 
- Maquinari relacionat amb les tecnologies de la informació. 
- Programari de base: sistemes operatius, antivirus, paquets ofimàtics, tallafocs, 

sistemes de còpies de seguretat i altre programari de base.  
- Programari per a la gestió municipal, llevat de l’exclòs específicament en aquestes 

bases. 
- Les despeses de rènting de conceptes subvencionables. 
- Pàgines web (només per als ajuntaments de més de 7.000 habitants). 
- Centraletes telefòniques. 
- Dispositius de control de presència. 
- Telèfons mòbils per realitzar tasques d’administració que tinguin un cost individual 

inferior a 350,00 € més IVA.  
- Equipament per a videoconferències. Monitors de TV, projectors fins a 6.000 lúmens i 

altaveus fins a 120 watts. 
- Despeses pel dret d’ús del programari subvencionable. 
- No són subvencionables les despeses següents: 
- Aplicacions informàtiques de comptabilitat, de gestió de patrimoni, de gestió de 

subvencions, les relacionades amb l’àmbit de la recaptació, el registre d’entrada i 
sortida, el seguiment d’expedients, la gestió de documents, el padró d’habitants, les 
nòmines, els recursos humans, el perfil del contractant i els tramitadors electrònics. 

- Personal propi. 
- Dinamització. 
- Serveis professionals exteriors que no estiguin relacionades amb tasques d’instal·lació 

o configuració dels equips o del programari. 
- Formació, llevat de la formació específica dels usuaris directes dels projectes i que 

siguin treballadors de l’ajuntament o d’ens dependents. 
- Càmeres de fotografiar, material de producció audiovisual i taules de mescles.  
- Seguretat Social. 
- Feines de paleta i mobiliari. 
- Manteniment. 
- Comunicacions (ADSL, cabal d’Internet, telefonia, etc.). 

4. Instrucció de l’expedient 
El Servei de Noves Tecnologies  de la Diputació de Girona instruirà i ordenarà l’expedient per 
a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.  
La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora que estableixen les Bases 
generals i específiques reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.  
5. Justificació i pagament 
El termini màxim per justificar la subvenció és el que preveuen les bases i la convocatòria anual 
per a les despeses en serveis obligatoris del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la 
Diputació de Girona.  
Cal justificar el 100 % de la subvenció concedida. En cas que es justifiquin despeses per un 
import inferior al de la subvenció concedida, l’import de la subvenció serà del 100 % de l’import 
justificat correctament. 
Cal presentar el compte justificatiu simplificat, que s’ha d’adreçar al Servei de Noves 
Tecnologies, emplenat degudament, segons el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), el qual ha de contenir la informació següent: 
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- Una memòria justificativa del fet que les despeses subvencionades s’adapten al 
punt 3 d’aquestes bases. 

- Una relació classificada de les despeses de l’objecte o projecte, en què consti: la 
identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data 
d’emissió de la factura. 

- El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o el 
projecte, en què consti l’import i la seva procedència. 

El pagament es farà per transferència bancària una vegada justificada la totalitat de l’actuació 
subvencionada. 
6. Règim jurídic 
En tot el que no prevegin aquestes bases específiques regeixen les Bases generals 
reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i la resta de normativa que hi és 
aplicable. 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL FONS DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS EN CAMINS 
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona 
per a actuacions de conservació i manteniment de camins municipals i de sega de marges.  
Les activitats subvencionades poden ser subcontractades. 
2. Conceptes subvencionables 
Són subvencionables les despeses municipals destinades a la conservació i manteniment dels 
camins de titularitat municipal o d’ús públic general. També són subvencionables les despeses 
de sega de la vegetació dels marges d’aquells camins. La titularitat municipal o l’ús públic dels 
camins s’ha d’acreditar amb un certificat del secretari/ària municipal, que s’ha de presentar amb 
el compte justificatiu de la subvenció i adreçar al Servei d’Assistència i Cooperació als 
Municipis. 
No són subvencionables les despeses de les nòmines, la seguretat i altres despeses 
relacionades amb el personal municipal (capítol I del pressupost) 
3. Import de la subvenció 
A cada ajuntament li correspondrà la dotació mínima següent en funció de la seva població i de 
l’extensió del municipi, que ha de ser invertida en el concepte subvencionable sol·licitat. 
 

 Fins a 10 km2 
 

De 10 km2 
a 20 km2 

 
 

De 20 km2 
a 50 km2 

 
 

Més de 50 km2 
 

D’1 a 999 h 900 € 1.100 € 1.600 € 3.000 € 
De 1.000 a 4.999 h 800 € 1.000 € 1.400 € 2.900 € 
De 5.000 a 9.999 h 600 € 900 € 1.300 € 2.800 € 
De 10.000 a 19.999 h 650 € 800 € 1.100 € 2.700 € 
De 20.000 a 100.000 h 500 € 700 € 1.000 €  
 
La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90 % de la despesa efectiva de l’actuació. 
4. Justificació i pagament 
El termini màxim per justificar la subvenció és el que preveuen les bases i la convocatòria anual 
per a les despeses en serveis obligatoris del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la 
Diputació de Girona.  
El pagament es farà, una vegada justificada l’execució de la despesa subvencionada, per 
transferència bancària. 
L’import final de la subvenció no pot superar el 90 % de la despesa correctament justificada. 
5. Règim jurídic 
En tot el que no prevegin aquestes bases específiques regeixen les Bases generals i 
específiques reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i la resta de normativa 
que hi és aplicable. 
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BASES ESPECÍFIQUES DEL FONS DE SUBVENCIONS PER A DESPESES DEL LLOC DE 
SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona 
per al sosteniment del lloc de treball de secretaria-intervenció, amb la finalitat de fomentar i 
garantir la provisió reglamentària del lloc i el seu finançament als municipis amb escassa 
capacitat econòmica i de gestió. 
2. Despeses subvencionables i període d’execució 
Són subvencionables les despeses de personal (Capítol I del pressupost) destinades a 
retribucions i costos de seguretat social del lloc de treball de secretaria-intervenció que estigui 
proveït legalment d’acord amb els procediments que estableix el Reial decret 128/2018, pel 
qual es regula e règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, i generades en el període comprès entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de 
la convocatòria i fins al 30 de setembre de l’any de la convocatòria. 
3. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona de població inferior o igual a 
1.000 habitants i els de més població amb un pressupost consolidat igual o inferior a 1.500.000 
€.  
Les dades de població es referiran a les xifres del padró municipal a 1 de gener de l’any 
anterior al de la convocatòria publicades per l’Idescat, i les dades del pressupost consolidat 
s’obtindran de la mitjana dels pressupostos inicials dels exercicis 2018 a 2020 publicades pel 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
4. Import de la subvenció i criteris per a la seva determinació 
L’import de la subvenció que correspon a cada ajuntament beneficiari serà d’un màxim de 
10.000 € anuals i no pot superar el 90 % de la despesa correctament justificada. En cas que la 
provisió del lloc de treball no abasti tot el període d’execució, aquest import es prorratejarà pels 
mesos corresponents i s’arrodonirà a l’alça en cas de fracció.  
5. Sol·licitud 
En la sol·licitud cal detallar la informació i/o aportar la documentació següent: retribucions i 
costos de la seguretat social previstos, certificat amb les dades del responsable de la 
secretaria-intervenció i el nomenament de la DGAL. En cas que es prevegi efectuar el 
nomenament durant l’any de la convocatòria, cal informar de la data prevista i de l’estat de la 
provisió del lloc de treball, i presentar el nomenament en el moment de la justificació. 
6. Justificació i pagament 
El termini màxim per justificar la subvenció és el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria i cal 
presentar el compte justificatiu simplificat, segons el model disponible al web www.ddgi.cat i 
adreçar-lo al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, detallant per mesos l’import de les 
despeses subvencionables en concepte de retribucions i seguretat del lloc de treball de 
secretaria-intervenció.  
El pagament es farà, una vegada justificada l’execució de la despesa subvencionada, per 
transferència bancària. 
L’import final de la subvenció no pot superar el 90 % de la despesa correctament justificada. 
No s’admetran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
7. Règim jurídic 
En tot el que no prevegin aquestes bases específiques regeixen les Bases generals i 
específiques reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i la resta de normativa 
que hi és aplicable.» 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases reguladores de 
subvencions descrit en el punt anterior, per un termini de vint dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
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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. Aprovar la no exigència d’interessos de demora en el cas de revocacions i/o 
renúncies de subvencions de les convocatòries del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural que hagin estat satisfetes mitjançant bestreta de manera anticipada a la 
justificació. 
 
QUART. Facultar 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 pren la paraula i manifesta que passaríem ja als punts de les 
comissions informatives. Començaríem amb la Comissió d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local. El primer punt, cinquè de l’ordre del dia, és 
l’aprovació inicial per aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores del 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Té la paraula el diputat senyor Bagot. 
El diputat delegat de Suport a Entitats Locals, senyor Josep Maria Bagot, intervé i diu: 
Sí, bon dia a tothom. El primer que m’agradaria ressaltar és que no és una modificació, 
sinó una consolidació, que és la consolidació de la bestreta destinada a inversions en 
el seu cent per cent del valor concedit, que vol dir que això facilita als municipis 
l’execució d’aquestes futures obres. El que sí que porta lligat aquesta consolidació és 
el fet que les bestretes que no s’executin; per tant, les obres que no s’executin total o 
parcialment, el retorn dels imports serà sense interessos. Això fins ara a les bases no 
es recollia d’aquesta manera i, per tant, creiem que és un pas més en l’ajuda cap als 
municipis, especialment els més petits. 
Una altra de les modificacions és el fons complementari destinat als municipis de 
menys de 1.000 habitants o a aquells que tinguin un pressupost inferior al milió i mig 
d’euros, per fer front al servei de Secretaria i Intervenció amb els costos que aquests 
representen amb un topall màxim del 90 % del cost i amb una subvenció de 10.000 
euros. Altres modificacions, segurament menors, però que també es porten a ple, és el 
fet de marcar com a import fix de la subvenció per a les entitats municipals 
descentralitzades arribar fins als 45.000 euros. Quant al fons cultural, retornem a la 
normalitat; és a dir, el catàleg escènic serà el de l’any en curs. Recordem que aquest 
any es podia utilitzar el del 2021 i el 2020, per temes de COVID, i ara ja tornem a la 
normalitat. I senzillament, ja per acabar, recalcar que una petició que ens han fet 
diferents ajuntaments, perquè es deixi clar en el ple, és que dintre de les despeses 
corrents la neteja de vorals hi entra sense cap problema. Aquestes serien les 
modificacions referents a l’any anterior. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Bagot. Alguna consideració per part 
d’algú? Sí, primer comencem per la senyora Guillaumes, doncs. I després el senyor 
Fernández, d’acord? Gràcies. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i manifesta: Hola altre cop. Bé, amb 
relació a aquest punt a nosaltres ens agradaria comentar que certament, com ha 
descrit ara el senyor Bagot, és cert que s’han introduït en aquest fons de subvencions, 
que constitueix una de les principals línies de subvencions als ajuntaments. Certament 
s’han introduït canvis interessants, com deia ara el senyor Bagot, la no exigibilitat 
d’interessos de demora en el cas dels reintegraments, que això ho veiem molt positiu, 
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la creació del fons complementari. I també hi ha hagut canvis en l’àmbit de les 
subvencions per a despeses culturals, però sí que volíem, i això una mica va 
encaminat a justificar el nostre vot, que serà una abstenció.  
I és que volíem comentar que el ple de gener d’aquest 2020, l’any passat, el diputat 
delegat de suport a entitats locals es va comprometre a treballar per incloure criteris 
socials, cosa que ja s’ha parlat en aquest plenari. No només nosaltres com a CUP, 
sinó que el mateix grup d’Esquerra Republicana en l’anterior legislatura també ho 
havia reclamat. I en aquell moment deia que encara no s’havia fet perquè s’acabava 
d’incorporar a l’àrea i no volia anar de pressa i corrents. Això és una transcripció literal 
del ple de gener, no és que ho digui jo ara, sinó que és una transcripció literal. A 
desembre del 2021, és a dir, avui seguim veient que els criteris utilitzats segueixen en 
funció del nombre d’habitants i de la superfície del municipi, i que d’entrada no s’ha 
incorporat cap criteri social. Des del nostre punt de vista els municipis tenen realitats 
socials molt diferents i tenen estats diferents i, per tant, les exigències a nivell de 
despesa social sobretot són molt diferents entre ells. En la situació actual de 
conseqüències socials de la COVID, considerem que aquest fons ha de donar una 
resposta adequada a la situació actual, per la qual cosa encara, amb més motiu, cal 
incorporar aquests criteris que ara estàvem comentant. En definitiva, tot i valorar molt 
positivament, i és cert que valorem positivament aquests canvis introduïts aquest any, 
ens mantenim de moment amb l’abstenció, i ens agradaria saber com estan aquests 
treballs per incorporar aquests criteris socials. Gràcies. 
El senyor President, respon: Gràcies. Senyor Bagot. 
El diputat senyor Bagot, intervé i respon: Bé, el que entenc és que la transcripció de la 
meva intervenció de fa uns mesos li han donat parcialment, perquè el que també vaig 
dir és que estava totalment a favor perquè això ja ho havia defensat anteriorment 
d’introduir criteris socials, però també, i això és el que vostè no li han traslladat, és que 
vaig dir que això ens ho podem plantejar en el moment que el fons tingui un increment 
suficient com per poder introduir nous criteris. Per què? Perquè qualsevol canvi de 
criteri que ara introduïm afectarà uns municipis en positiu i altres en negatiu. Jo crec 
que a les alçades que estem i amb la situació que estem vivint, no estem per fer canvis 
en els pressupostos dels ajuntaments de manera sobrevinguda. Jo continuo amb la 
meva dèria d’intentar incrementar el fons quan sigui possible i, a més a més, a partir 
d’aquell moment introduir-hi criteris socials de valoració. Per tant, estem en la mateixa 
línia però amb aquest matís: a partir d’un increment del fons. També és cert que s’està 
treballant i amb això no vull dir que s’introdueixin criteris socials, perquè seria de 
manera puntual amb la creació ja entrat el 2022 d’un nou fons, però seria en el context 
actual i, per tant, només per al 2022 i, per tant, no sabem si tampoc serà convenient 
introduir-hi criteris socials o anar més a donar sortida a les necessitats dels municipis. 
Aquest tema el discutirem amb cada un dels grups en el seu moment, quan sapiguem 
si disposem d’aquests diners i de quina de quantitat. Per tant, dir-li que la línia és la 
mateixa, la que vostè diu que la que tenim present nosaltres, però amb aquest matís 
que li he comentat 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Sí? 
La senyora Guillaumes, manifesta: Senyor Bagot, m’he quedat amb una expressió, 
amb un comentari que ha fet, diu: «Es podran fer aquests canvis quan s’incrementi 
aquest fons, la despesa». Jo la pregunta que faig és: de qui depèn que es facin 
aquests increments. 
El senyor Bagot, respon: De les possibilitats de la corporació. No depèn de ningú més. 
La senyora Guillaumes, pregunta: Qui ho decideix finalment? 
El senyor Bagot, diu: Tot el Govern. 
La senyora Guillaumes, diu: El Govern. Per tant, és una decisió de l’equip de Govern 
que de moment es mantingui en això. 
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El senyor Bagot, respon: Sí, però tothom té les seves necessitats. 
La senyora Guillaumes, manifesta: No s’incrementi el fons de subvenció. És a dir, 
finalment de qui depèn és de l’equip de govern que no s’incrementi aquest fons de 
subvenció. Això és una paradoxa. És a dir, vostè em diu: «és que això es farà quan 
s’augmentin els fons de subvencions» i jo el que li estic, diguéssim, compartint és: ja, 
però és que això no depèn de mi, en aquest cas, depèn de vostès. Si vostès fossin 
conscients que això s’ha d’incrementar, entenc que ho incrementarien. 
El senyor Bagot, manifesta: Sí, però això no és així. Miri, per fer un increment del fons 
suficientment substancial perquè es puguin introduir nous criteris, no estem parlant d’1 
milió d’euros, perquè si no això a l’hora de dividir-ho pels 222 municipis serà una 
misèria. Per tant, necessitem en un increment molt més important. Això passa per les 
possibilitats de la corporació. La corporació a dia d’avui no té uns increments globals 
perquè qualsevol cosa que anés a incrementar el fons aniria en detriment d’un altra 
àrea, això està clar. I aquest any jo entenc que ja comencem per fer un esforç. Hem 
incrementat en un milió d’euros, que va destinat als municipis justament més petits. 
Per tant, entenem que els passos que va fent la corporació, i concretament aquesta 
àrea, és contínuament en positiu. Que no hem arribat a aquest punt que tots voldríem? 
No, però perquè les limitacions econòmiques són evidents. Vull dir, si el fons de 
cooperació creix, va en detriment d’altres àrees. Això és matemàtic. No li han arribat a 
la Diputació 15 milions per destinar en el fons, per dir-ho d’una manera. I hi insisteixo, 
no estem parlant perquè sigui un criteri substancial que els municipis els afectés d’una 
manera clara, no estem parlant d’un increment d’1 milió d’euros. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Fernández. 
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta:  [...] el nostre vot afirmatiu. 
Entenc que segurament aquest és el fons més important que, en aquest cas, fa la 
corporació de cara als ajuntaments. És un fons que ja en els últims anys va creixent. 
Aquest any també es consolida amb un milió d’euros més. Per tant, jo crec que... i 
nosaltres compartim aquesta visió que per incorporar nous elements, per poder repartir 
el fons i incorporar criteris socials, cal tenir més calés. I és evident que els calés no 
són infinits. I és evident que el Govern fa un pressupost en el qual el nostre grup va 
donar el seu suport d’acord amb unes prioritats i amb unes limitacions, que són els 
recursos que es venen pròpiament finalistes. Per tant, nosaltres pensem que fins que 
aquest fons no tingui un increment aproximadament de més d’un 10-15 %, difícilment 
es podran incorporar elements nous perquè això, com molt bé ha dit el diputat, 
implicaria una restauració total i que alguns ajuntaments sortirien guanyant i altres 
perdent, quan molts ajuntaments ja han fet els pressupostos. Molts o ho han fet ja o ho 
estan aprovant. Per tant, això també podria tenir incidència a les seves pròpies 
finances. Per tant, nosaltres estem d’acord. Votem a favor i també volem reconèixer 
que aquest fons els últims anys s’ha incrementat dintre de les pròpies limitacions. Per 
tant, el nostre vot és un vot positiu. 
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies. Només cal recordar que aquest fons 
els últims anys ha passat de 12 milions d’euros a 21 milions d’euros. Per tant, aquesta 
és una qüestió fonamental en aquest sentit. També és cert que no pots canviar uns 
criteris quan tots els ajuntaments, i més en aquesta situació, ja tenen estandarditzats 
quins són els ingressos que tindran i pels conceptes que ho podran tenir, que 
evidentment podran ser ordinaris o extraordinaris, com apuntava el senyor Bagot. I 
també, senyora Guillaumes, això depèn de nosaltres, és evident que depèn del Govern, 
però sap de què depèn del Govern? Que tingui més diners o menys diners, més 
recursos o menys recursos, perquè si els hem de posar en un lloc i els hem de treure 
d’un altre, com li deia el senyor Bagot, és evident que després la següent pregunta 
serà: i, escolti, per què han tret no sé quant d’aquí? No. Això... els diners no són infinits, 
són finits. I, per tant, a mesura que hi hagi disponibilitat... Hi ha hagut una voluntat 
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claríssima d’incrementar aquest fons al llarg del temps perquè és el que els 
ajuntaments poden disposar més lliurement i, per tant, a mesura que es pugui fer, ho 
farem. I el senyor Bagot li ha anunciat una cosa i ha dit: escolti, si el pressupost 
general de l’Estat que s’aprovarà, si s’aprova avui al Senat, recull un increment d’acord 
amb el que està establert en el pressupost de la Diputació, nosaltres no tindrem cap 
dubte puntualment de poder fer un increment en un fons precisament perquè els 
ajuntaments ho tinguin de lliure disposició. 
Per tant, escolti, això ho discutirem si es dona l’ocasió en el seu precís moment, que el 
senyor Bagot els comunicarà si és possible de poder-ho fer, però mentrestant tenim les 
bases que fem. Hem fet un avenç important també ja fa dos anys, que és avançar una 
bestreta de les inversions. Per tant, ara totes les inversions del 2021 ja tenim els diners 
i ja els tenen els ajuntaments, ja no els tenim nosaltres. I el 2022 també ingressarem la 
bestreta del mateix 2022, que tindran temps d’executar fins al 2023. I que, per tant, 
això a part de tresoreria, quan fas una obra tens liquiditat suficient com per poder-la 
assumir i pagar. Molt bé. Entenc, doncs, que hi ha 26 vots a favor i 1 abstenció. 
Quedaria aprovat, doncs, aquest punt. 25 perquè el senyor Fàbrega no hi és 25, 
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.  
 
6. Aprovació del projecte modificat titulat "Ampliació de la xarxa de vies 

verdes a les comarques gironines entre els Pirineus de Girona i La Costa 
Brava" - Enginyeria-Protecció Civil 

 
“1.-Antecedents 
 
En data abril de 2016, la Diputació de Girona va redactar el “Projecte d’ampliació de la 
xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa 
Brava” amb un import total de les obres de 3.023.206,99 euros.(més IVA).- 
 
“ Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 20 de 
març de 2018, ha adoptat 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: 
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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 d'ampliació de les vies verdes a les comarques gironines entre el 
Pirineu de Girona i la Costa Brava. Pressupost: 3.658.080,46 €. Redactor: 
Servei d’Enginyeria de la Diputació de Girona per encàrrec del Consorci de les 
Vies Verdes.(...)”. 

 
En data juliol de 2019, la Diputació de Girona va licitar el “Contracte d'obres 
d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de 
Girona i la Costa Brava, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) i incorporació d'una infraestructura de canalització per a la fibra 
òptica, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una 
pluralitat de criteris d'adjudicació” (Codi d'expedient: 2017/8159). 
 
En data desembre de 2019, la Diputació de Girona va adjudicar les obres d’ampliació 
de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines, entre el Pirineu de Girona i la 
Costa Brava, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) a HERCAL DIGGERS; SL. 
 
Els dies 21, 22 i 23 de gener de 2020 hi va haver un episodi meteorològic, anomenat 
borrasca Glòria, que va causar importants crescudes dels cursos fluvials en 
determinades conques, amb els conseqüents desperfectes en obres de defensa, en 
les obres de pas i en les lleres dels cursos fluvials afectats. 
 
En data 10 de febrer de 2020 es signen les actes de comprovació de replantejament 
dels Lots 1a, 1b, i s’inicien les obres corresponents. 
 
En les diferents parts del traçat d’ampliació de la xarxa de les Vies Verdes a les 
comarques Gironines, entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, el temporal Gloria va 
provocar afectacions que, en alguns trams, fan inviable l’execució tal i com estava 
prevista en el projecte aprovat. 
 
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. 
 
Es va encarregar la redacció del projecte modificat d’Ampliació al mateix redactor que el 
projecte primitiu , Joan Macarro (ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL) que recull les 
variacions tècniques al projecte d’Ampliació de la Xarxa de Vies Verdes a les Comarques 
Gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. 
 
2.- Descripció bàsica de les obres 
 
L’objecte del present projecte modificat d’Ampliació de la Xarxa de vies Verdes a les 
Comarques Gironines entre el Pirineu de Girona i La Costa Brava 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. 
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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: Inclou les 4 actuacions següents :  
- A la comarca del Gironès, adequar la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis i un 
tram del «tren petit» fins a la comarca del Pla de l’Estany. 
- A la comarca del Pla de l’Estany, recuperar el traçat del «tren petit» per utilitzar-lo com a 
via verda en tots aquells trams en què l'execució del desdoblament de la carretera C-66 
(de Girona a Banyoles) no hagi suposat la desaparició total de la traça. 
- A la comarca del Ripollès, adequar el «camí ral» que connecta Campdevànol amb Ripoll. 
 
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. 
 
En les Comarques que s’inclouen en el projecte i que afecten al Gironès, Pla de 
l’Estany, Garrotxa i Ripollès 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. 
 
A continuació es descriuen les afectacions a les obres previstes en el Lot1a que impliquen 
una modificació del contracte: 
 
LOT 1a – Pla de l’Estany 
 
1. Reconstrucció del Gual del Riu Ser (pk 1+550) 
La part del marge dret del gual ha cedit i la volta que suportava els paviment superior s’ha 
erosionat. També s’han produït danys en tot el gual però amb una afectació menor. 
Es proposa la reconstrucció del gual mitjançant l’execució in situ del mur que anirà fixat a 
l’estructura existent i la col·locació d’una base de 20 cm de tot-ú i 20 cm de formigó HF-35. 
El pressupost d’execució material per a la reparació del gual del Ser es valora és de 
32.090,24 €. 
2. Neteja i retirada d’arbres, branques i restitució marge amb escullera (entre pk 
17+370 fins al pk 17+550) 
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El temporal ha provocat la caiguda d’arbrat i l’acumulació de branques al costat del riu Terri, 
així com una esllavissada en el pk 17+370. El pressupost d’execució material per a la 
neteja i retirada d’arbres, branques i restitució del marge amb escullera és de 2.549,60 €. 
 
 3. Neteja obra de fabrica i restitució embocadures amb escullera (pk 27+090) 
 
La forta pluja acumulada en el torrent de Riudellots ha provocat una acumulació d’àrids i 
pedres que han taponat la secció de l’obra de drenatge existent (Dn1000mm) i ha 
erosionat el camí i l’embocadura pel costat d’aigua avall. El pressupost d’execució material 
per a la neteja de l’obra de fàbrica i la restitució de les embocadures amb escullera és de 
1.718,82 €. 
 
LOT 1a – Gironès 
 
1. Treballs de reparació canal existent i neteja i retirada d’arbres, branques i terres 
(entre pk 1+100 fins al pk 1+815) 
El traçat de la Via Verda en el municipi de Sant Julià de Ramis transcorre entre els pks 
1+100 i 1+815 paral·lel al riu Ter. Aquest tram va quedar afectat per l’acumulació d’arbres i 
restes vegetals que varen estar arrossegats pel riu. També la crescuda del riu ha provocat 
danys en el mur i el seu descalçament, així com l’aixecament del paviment de formigó en 
alguns punts. El pressupost d’execució material per a la realització dels treballs de 
reparació del canal existent i la neteja i retirada d’arbres, branques i terres és de 10.032,76 
€. 
 
2. Modificació de la traça al seu pas per Sant Julia de Ramis per garantir la seguretat 
dels usuaris en cas de recrescudes del riu Ter 
Al seu pas per Sant Julià de Ramis, la traça de la via verda discorre pel marge dret de la 
N-II a. En el punt d’encreuament amb la C-66 la traça té a un costat la N-IIa i al altre el riu 
Ter. En el projecte primitiu, la via verda discorria en una zona on les recrescudes 
presentades pel riu Ter durant el temporal Gloria haguessin provocat grans afeccions. Per 
evitar aquest risc es proposa la modificació de la traça, augmentant la cota de rasant, 
distanciant-la del riu Ter millorant així les condicions de seguretat de la via verda en aquest 
tram. 
Aquesta modificació ha estat presentada a la Demarcació de carreteres del Estado a 
Catalunya autoritzada mitjançant el document amb S-REF “/000204-2021 i N/REF 
GIRSEE- 
0122/2021-jcvf 
 
LOT 1a – Ripollès 
 

3. Restitució de talussos i marges amb escullera (entre pk 1+850 i pk 2+100) 
 
En el tram del Ripollès, part del traçat de la Via Verda transcorre per camps de cultiu on 
pràcticament tot l’escorrentiu s’aboca directament sobre el traçat previst; el gran volum 
d’aigua va fer que en varis punts del traçat els marges hagin cedit sobre el recorregut.  
 
El pressupost d’execució material per a la realització dels treballs de reparació del canal 
existent i la neteja i retirada d’arbres, branques i terres és de 4.657,12 €. 
 
A part d’això, el projecte modificat també ha d’incloure les obres següents, davant de les 
dificultats per executar-les d’acord amb el projecte aprovat: 
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2. Modificació del gual sobre el Freser a Campdevànol per adaptar-lo a la nova 
normativa de l’ACA. 
 
El gual proposat al projecte d’ampliació de la xarxa de vies verdes consisteix en una 
passera de 19,2 metres de longitud recolzada en 2 marcs de formigó armat a dos metres 
d’alçada des del fons de la llera. 
 
Aquesta passera presenta al projecte original un cost de 78.810,19 € més IVA.  
 
Aquesta passera no compleix la nova normativa de l’Agencia Catalana de l’Aigua i en 
particular de la "Instrucció sobre les recomanacions genèriques pel disseny de guals 
inundables amb caràcter permanent i temporal" publicada per l’ACA al juny del 2.018, 
al no complir el punt 2.3 e de la instrucció ja que l’execució d’aquesta proposta 
provocaria una sobreelevació excessiva en cas d’avingudes extraordinàries i per 
consegüent una afectació considerable a les zones urbanístiques properes. 
 
A data 1 de juliol de 2021, la Diputació de Girona va rebre l’informe tècnic de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (7220608) on es requeria “el compliment de l’apartat 4 de de 
l’article 126.ter (Real Decret 638/2016) amb un disseny de la passera que respecti la 
mateixa capacitat de desguàs que el llit en els trams immediatament aigua amunt i 
aigua avall, preservant la funcionalitat morfo dinàmica i el règim de corrents del riu 
Freser.” 
 
Amb l’objectiu de complir amb els criteris establerts per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua és proposa l’execució d'un gual inundable de 20,7 metres de longitud a 
Campdevànol aprofitant l'orografia del riu Freser 10 metres avall de la resclosa, 
mitjançant marcs de formigó de 4,5 x 1,5 metres de dimensions lliures, col·locats de tal 
manera que l’ample de la via verda serà de 4,5 metres. 
 
Amb aquesta nova tipologia, l'espai lliure interior per a cadascun dels marcs seria una 
secció lliure efectiva de pas d’aigua de 4,5 metres x 1,1 metres. Els estreps 
s’executaran aprofitant els aflorament rocosos existents mantenint la capacitat de 
desguàs. 
 
L’estructura del gual inundable proposat presenta una capacitat suficient per garantir el 
desguàs del cabal diari igualat o superat un 5% dels dies de l’any (Q5%) del riu Freser 
que és de 19,89 m³/s, d’acord amb els darrers criteris de dimensionat hidràulic de 
guals permeables establerts per l’ACA. 
 
El gual és inundable pels cabals de les avingudes superiors (Q10, Q50, Q100 i Q500) i 
les sobre-elevacions en la làmina d’aigua que s’assoleixen respecte la situació actual 
són mínimes, no essent un obstacle per avingudes extraordinàries i no afectant a 
tercers ni a la seguretat de les persones o béns propers. 
 
La proposta presentada compleix amb els objectius de la citada instrucció i amb 
l’apartat 4 de l’article 126.ter (Real Decret 638/2016) Criterios de diseño y 
conservación para obras de protección, modificaciones en los cauces y obras de paso. 
 
L’article, sobre el disseny d’actuacions al domini públic hidràulic cita “Los puentes en 
caminos vecinales, vías y caminos de servicio y otras infraestructuras de baja 
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intensidad de tráfico rodado, deberán tener, al menos, la misma capacidad de desagüe 
que el cauce en los tramos inmediatamente aguas arriba y aguas abajo. Asimismo, se 
diseñarán para no suponer un obstáculo a la circulación de los sedimentos y de la 
fauna piscícola, tanto en ascenso como en descenso”. 
 
El pressupost d’execució material del nou gual sobre el riu Freser a Campdevànol és 
de 179,268,07 €. 
 
3. Modificació del traçat previst al tram del camí ramader a Gombrèn, en uns 250 
metres, en el pas sobre el torrent de Grats, ja que la solució prevista en projecte 
no es pot executar i afecta el domini públic de la carretera GI-401. 
 
El tram en el pas sobre el torrent de Grats, en la que està inclosa una passera de fusta 
de 15,3 metres de longitud i els trams d’aproximació adjacents no es executable. Es 
tracta d’un barranc molt boscós i, una vegada esbrossat, s’ha pogut observar que el 
terreny és inestable, dificultant l’execució del mur i afectant al domini públic de la 
carretera GI-401 Es considera que aquesta proposta no garanteix la seguretat a la 
carretera GI-401 
 
Per a l’execució d’aquest tram caldrà estudiar una alternativa de traçat viable tècnica i 
econòmicament; si no fos possible trobar una alternativa viable caldria descartar 
l’execució de la via verda en aquest tram. Una primera alternativa consisteix en 
l’execució de la via verda segregada pel marge sud de la carretera GI-401 amb una 
estructura en voladiu al pas pel pont del torrent de Grats. Per garantir la seguretat de 
l’estructura en voladiu s’hauria de rehabilitar el pont ja que es troba en un estat de 
conservació millorable. 
 
El cost estimat per a l’execució de les obres és de 145.325,54 €. 
 
La segona alternativa consisteix en l’execució d’una passera de 51 metres lineals 
fonamentada mitjançant grans pilons de formigó armat i protegida amb una caixa 
metàl·lica. 
 
Aquesta alternativa és més adequada a nivell operatiu ja que dona continuïtat a la 
traça actual de la via verda presentant uns pendents i acords adequats per aquesta 
tipologia de via, però és una clara modificació del traçat i presenta un cost elevat El 
cost estimat per a l’execució de les obres és de 266.536,43 € més IVA.  
 
Al tractar-se de una clara modificació del traçat es considera que aquesta actuació 
hauria de formar part d’un projecte independent. 
 
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. 
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Per tal de donar compliment a l’ajust de l’àmbit de l’obra del LOT1 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 
d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les Comarques Gironines entre els Pirineus 
de Girona i la Costa Brava”, comporta un decrement en el pressupost de les obres de 
154.166,30 € (IVA inclòs, abans d’aplicar el coeficient d’adjudicació) que representa un 
4,21% del pressupost primitiu. 
 
L’Oficina de Supervisió de projectes de la Diputació de Girona, ha procedit a la 
supervisió de l’esmentat projecte on ha emès el seu informe favorable, que consta en 
el seu exp. núm. 2223046. 
L’empresa Hercal Diggers, SL presenta al·legacions que consten en aquest mateix exp. 
2021/7444, aquestes que les al·legacions han estat informades pel cap del centre 
gestor Martí Sels via informe que diu el que es transcriu literalment:  
 
“ Obra: Ampliació de les Vies Verdes a les Comarques Gironines entre el Pirineu i la 
Costa Brava. LOT 1 
CONTRACTISTA HERCAL DIGGERS, SL 
Pressupost de Contracte de licitació: 3.658.0870,46 euros 
Pressupost d’Adjudicació: 2.754.026,05 euros 
Baixa: 904.054,40 euros (24,71%) 
 
INFORME a les al·legacions presentades per l’empresa HERCAL DIGGERS, SL en la 
tramitació del projecte Modificat d’Ampliació de les Vies Verdes a les Comarques 
Gironines entre el Pirineu i la Costa Brava. (pressupost de contracta 3.503.914,16 
euros). 
 
Aquest Projecte Modificat comporta un decrement de 154.166,30 euros (IVA inclòs, 
abans d’aplicar el coeficient d’adjudicació), tal com recull la PROPOSTA, la qual 
justifica i motiva la redacció d’aquest projecte modificat. 
 
El temporal Glòria de gener de 2020, (i conseqüentment l’Agència Catalana de l’Aigua), 
ens va marcar uns umbrals de construcció en moltes de les zones objecte del projecte, 
fins a l’extrem de desestimar la construcció d’alguns trams o de la tipologia de les 
obres de fàbrica en algun altre. 
 
Per tant, el projecte modificat es centre en les zones i unitats d’obra relacionades amb 
els danys i previsions provocades per l’esmentat temporal. 
En les al·legacions presentades per Hercal Diggers, SL sol·licita majorment 
complementar Preus contradictoris i amidaments d’unitats d’obra executades en zones 
no afectades pel temporal-. Aquests preus i amidaments es realitzaran en les 
corresponents certificacions d’obra i quedaran perfectament reflectides amb els nous 



 

 

 

 

 

30 

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

 

preus necessaris, en les certificacions de Liquidació (com molt bé fa esment al 
desviament provisional de la ctra. de l’Estat a Campdevànol) i es resoldran les 
divergències manifestades. 
 
Pel que fa el termini d’execució (3 mesos) es preveu adequat per a la finalització de les 
obres i donar compliment a les peticions dels corresponents Ajuntaments de repassos i 
acabats de les mateixes. 
Per tot això, aquesta Direcció Facultativa proposa desestimar íntegrament el conjunt 
de les al·legacions esmentades per raons d’interès públic (Causa extrema i imprevista 
del temporal glòria gener de 2020) , i per tant aprovar el Projecte Modificat en la seva 
proposta original.”(...) 
 
L’informe emès consta degudament signat pel Director de les Obres Martí Sels i Pagès 
i signat també per la direcció adjunta. (Jordi Quera). 
 
Establir el nou termini proposat pel director facultatiu de les obres per a la finalització 
de l’execució del contracte que proposa d’acord amb el projecte modificat una 
ampliació del termini original de 3 mesos per a l’execució de les modificacions 
introduïdes en aquest projecte amb un termini de garantia el de dotze (12) mesos a 
partir de la recepció de l'obra." A comptar a partir de l’1 de desembre de 2021. 
 
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 dictamini 
favorablement i proposi al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Desestimar íntegrament les al.legacions presentades per l'empresa 
contractista HERCAL DIGGERS, SL, d'acord amb l'informe emès pel Cap del Servei 
d'Enginyeria de la Diputació de Girona del dia.10 de desembre de 2021. 
 
SEGON. Aprovar el projecte modificat del LOT 1 VIES VERDES titulat “Projecte 
modificat d'Ampliació de la xarxa de vies verdes a les Comarques Gironines entre els 
Pirineus de Girona i la Costa Brava”, que recull les variacions tècniques, i que ha estat 
degudament signat per totes les parts. 
 
TERCER: Notificar aquest acord a: Compra Pública, a Programes Europeus, a 
HERCAL DIGGERS, 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 ABM, (Joan 
Macarro), 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, pren la paraula i manifesta que passaríem al següent punt, el 6è 
de l’ordre del dia. Senyor Bagot, també, que és el projecte modificat titulat ampliació de 
les xarxes de vies verdes les comarques gironines entre els Pirineus de Girona i la 
Costa Brava. 
El diputat delegat de Suport a Entitats Locals, senyor Josep Maria Bagot, intervé i 
manifesta: Gràcies president. Sí, això ha sigut un modificat derivat, especialment, del 
temporal Glòria, que va tenir unes afectacions importants sobre aquesta obra. I, per 
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tant, s’ha hagut de redactar un modificat perquè feia gairebé inviable executar aquest 
projecte tal com havia estat inicialment redactat. Per tant, són temes purament tècnics. 
També hi ha hagut aportacions d’altres ens supramunicipals, com la mateixa ACA. 
També és cert que l’empresa constructora va presentar una sèrie d’al·legacions que 
s’han desestimat a partir del criteri de l’enginyer de la casa. I dir que curiosament val la 
pena també de tant en tant recalcar que un modificat d’un projecte acaba comportant 
un decreixement del pressupost, amb un valor de 154.166 € menys. Per tant, la 
modificació ve forçada bàsicament per la situació que es va viure amb el Glòria. 
El senyor President, diu: Alguna consideració? No? Per tant, entenem que quedaria 
aprovat 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
7. Proposta d'acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 

determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i 
altres – Xaloc 

 
“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.  
 
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 LA VALL D’EN BAS 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI DE: 
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Taxa escombraries 

Data del Ple: 27/10/2021 
 
L’esmentada delegació, suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
20 d’octubre de 2009. 
Aquesta delegació tindrà vigència, a partir de l’1 de gener de 2022 
 
AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI i EXECUTIU DE: 

Taxa escombraries 

Data del Ple: 8/11/2021 
L’esmentada delegació, suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
23 de gener de 2007. 
Aquesta delegació tindrà vigència, a partir de l’1 de gener de 2022 
 
AJUNTAMENT DE BANYOLES 
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE: 

Tots els ingressos de dret públic 

Data del Ple: 22/11/2021 
Aquesta delegació tindrà vigència, a partir de l’1 de gener de 2022 
 
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), de conformitat amb el que s’estableix en el Pla 
de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals vigent (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol). 
 
SEGON  Donar compte 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 
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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 de Parlavà 
 
TERCER Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.” 
 
El senyor President manifesta que passaríem al punt 7è, que és l’acceptació de la 
delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor 
de la Diputació de Girona i Xaloc. Té la paraula el diputat senyor Jordi Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i diu: Moltes gràcies, president. Com 
vindríem fent en tots els plenaris, portaríem a aprovació la delegació, en aquest cas, 
de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas de gestió i recaptació en període voluntari de la 
taxa d’escombraries. En aquest cas seria una ampliació del que ja s’havia aprovat el 
20 d’octubre del 2009. També tindríem l’Ajuntament de Sant Gregori, que passaríem la 
gestió i recaptació en període voluntari i executiu també de la taxa d’escombraries. 
També fem una ampliació del que s’havia aprovat el 23 de gener del 2007. I tindríem 
també l’Ajuntament de Banyoles, que en aquest cas passaria la recaptació en període 
d’executiu de tots els ingressos de dret públic i que entraria en vigor a partir de l’1 de 
gener del 2022. I, per altra banda, com també portem fent en els últims plenaris, que 
tenim el pla de serveis que es va actualitzar, tindríem en aquest cas l’Ajuntament de 
Parlavà, que s’adheriria al nou pla de serveis de Xaloc. Moltes gràcies, president. 
El senyor President, manifesta: Moltíssimes gràcies. Alguna paraula en aquest punt? 
No? Doncs entenem que queda aprovat per unanimitat, senyor secretari. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 
 
8. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per al 

finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport 
per al 2022 - Servei d'Esports 
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“L'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, dóna suport a l'esport 
mitjançant diverses línies d'actuació, entre les que hi ha el suport econòmic directe a 
través de subvencions. Amb aquesta finalitat s'han redactat les bases generals que 
han de regir el procediment de concessió de subvencions per al suport a l'acció de 
promoció i foment de l'activitat física i l'esport, dels ajuntaments i les entitats 
esportives. 
 
Per aquest motiu, es proposen unes bases generals d'ajuts als ajuntament i les entitats 
esportives. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació, hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de 
Girona per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a 
les comarques gironines, que es transcriuen literalment tot seguit: 
 
“Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines 
 
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’Esports de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines, d’acord amb els programes definits a l’annex. 
 
Els programes de subvencions esmentats tenen les finalitats següents: 
 
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport 

A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat física. 
A2. Suport als municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius 
singulars. 
A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments 
esportius municipals. 
A4. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius 
municipals. 

 
Programa B. Suport a l’esport federat 

B1. Suport a l’activitat esportiva federada. 
B2. Suport a l’esport d’alta competició. 
B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats. 
B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats  
B5. Suport als actes commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives. 
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Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de 
l’activitat fisicoesportiva i l’esport 
 
Programa D. Suport a l’esport escolar 

D1. Suport al programa «Neda a l’escola». 
D2. Suport a l’activitat esportiva escolar. 
 

Programa F. Suport a l’esport adaptat  
 
2. Incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030 
 
Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a 
totes les edats. 
 
Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes. 
 
Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, 
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 
 
Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació. 
 
Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. 
 
3. Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública, que ha d’aprovar la Junta de Govern. Les 
subvencions es concedeixen 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. 
 
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 
precedents.  
 
4. Despeses subvencionables i període d’execució 
 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en 
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels 
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
 
En el cas dels subprogrames A2 i A3, de construcció, rehabilitació i millora de béns 
inventariables, el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi 
concret per al qual es concedeix la subvenció no pot ser inferior a dos anys. 
 
Els períodes d’execució per a cada programa són els que figuren en els annexos 
d’aquestes bases 
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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. 
 
Tampoc es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic 
sense la retenció fiscal corresponent. 
 
5. Destinataris 
 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions dels diferents programes 
objecte d’aquestes bases les entitats següents: 
 

-  Programa A: els ajuntaments de la demarcació de Girona, les entitats 
municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms. 

-  Programa B: les entitats de la demarcació de Girona inscrites o adscrites al 
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Per al subprograma 
B3, «Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats», també poden 
concórrer a la convocatòria les federacions esportives catalanes que 
compleixin l’objecte d’aquest subprograma. 

-  Programa C: els consells esportius de la demarcació de Girona. 
-  Programa D: els ajuntaments, els centres educatius públics i els privats 

concertats o les seves associacions escolars de la demarcació de Girona que 
imparteixin educació infantil o primària.  

- Programa F: els ajuntaments de la demarcació de Girona, les entitats 
municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms; associacions i 
altres entitats sense ànim de lucre, i que organitzin programes de promoció de 
l’activitat física adaptada i l’esport adaptat dirigides a persones amb 
discapacitat residents a les comarques gironines. 
 

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. 
 
6. 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, 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. Cada sol·licitud 
s’avalua d’acord amb els criteris establerts a l’annex, i atesa la qualificació 
aconseguida, 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 de l’activitat o projecte. Els imports màxims i 
mínims de les subvencions concedides a cada programa són els que figuren en 
l’annex d’aquestes bases. 
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7. Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració per a cada subprograma tenen en compte els ODS (Agenda 
2030 de desenvolupament sostenible) fixats en el punt 2 d’aquestes bases, i són els 
que figuren en els annexos d’aquestes. 
 
8. 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 sol·licitud ha de tenir el seu registre 
d’entrada. 
 
El nombre de sol·licituds que pot presentar cada entitat s’estableix en els annexos 
d’aquestes bases.  
 
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: https://seu.ddgi.cat. 
 
Les sol·licituds, que s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat disponible al 
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar a través de les 
plataformes telemàtiques següents:  

–  Ajuntaments: plataforma EACAT. 
– Entitats, empreses, particulars i d’altres: tràmits en línia de la plataforma de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat per a cada subprograma 
que es troba disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la 
documentació annexa següent: 
 

- La documentació que es requereixi a cada full de sol·licitud del subprograma 
corresponent i que s’indica en els annexos d’aquestes bases. 

 
En cas que el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, aquest termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
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 deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
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prèvia, d’acord amb els termes previstos 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 de 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’Esports de la Diputació de Girona ha d’instruir i ordenar l’expedient per a 
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
 
Les activitats d’instrucció comprenen: 
 

- La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari que 
estableixen aquestes bases. 

- L’avaluació de les sol·licituds efectuada de conformitat amb els criteris que estableixen 
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 en el 
qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
El Servei d’Esports, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formula 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 seva quantia, així com la relació dels sol·licitants 
exclosos, amb indicació de la causa d’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: El diputat del Servei d’Esports. 
 El cap del Servei d’Esports. 
 La tècnica d’activitats del Servei d’Esports. 
 El funcionari/ària encarregat de la gestió de subvencions a entitats. 
 
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un/a representant a la 
comissió avaluadora, el qual hi té veu però sense vot. 
 
10. Procediment de resolució, notificació i règim de recursos 
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La proposta de resolució s’ha de sotmetre a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resol definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.  
 
La resolució ha de contenir, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que 
no hagin obtingut la subvenció per haver-se esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a 
la convocatòria, i cal indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari renuncia a 
la subvenció, l’òrgan concedent 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 denegades. 
 
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. A més a més, es publica al lloc 
web de la Diputació de Girona, dintre del programa corresponent.  
 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini 
màxim de tres 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 han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Alternativament, i de 
forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant del jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació. 
 
11. 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. En el cas de bestreta cal 
l’acceptació expressa. 
 
12. Justificació 
 
o 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 està disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar la 
documentació que estableixen els annexos d’aquestes bases. 
 
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen a: https://seu.ddgi.cat.  
 
La documentació s’ha d’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, 
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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’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina 
com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció, i cal adjuntar al compte justificatiu la 
documentació que s’indica en els annexos d’aquestes bases. 

 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït durant 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, s’ha de comunicar a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o 
completar-los en el termini de quinze dies.  
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. 
 
En cas que el cost justificat sigui inferior a l’import a justificar, la subvenció es minora 
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació. 
En el cas de les subvencions que tenen un import mínim de despesa, s’ha de justificar, 
com a mínim, aquest import. Si no es justifica aquesta quantitat no es podrà percebre 
la subvenció, ja que no s’hauran complert els requisits estipulats. 
 
Es redueix l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en la base 14 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superen la despesa 
efectiva. 
 
o Termini 

 
Els terminis per justificar les accions subvencionades per a cada programa són els que 
s’estableixen en els annexos d’aquestes bases. 
 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, aquest termini finalitza el dia hàbil següent. 
 
No s’accepten pròrrogues en el període d’execució ni ampliacions de termini de 
justificació, de manera que, una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la 
justificació, s’inicia el procediment de revocació de la subvenció. 
 
13. Pagament  
 
El pagament de la subvenció es tramita amb l’informe favorable previ de la justificació 
de la persona responsable del centre gestor. 
 
Només es poden efectuar pagaments en concepte de bestretes del 50 % de la 
subvenció anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent a les entitats 
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del programa C de suport als consells esportius i del programa B2 de suport a l’alta 
competició. Per a la resta de programes no s’efectuaran pagaments en concepte de 
bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent.  
 
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant transferència bancària. 
 
14. Compatibilitat de subvencions  
 
Les subvencions objecte d’aquestes bases no són compatibles amb les ajudes per al 
mateix concepte de la Diputació de Girona o de qualsevol dels seus organismes 
autònoms. Per a la resta, 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. 
 
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. Reformulació de sol·licitud  
 
No es poden reformular les sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació 
d’aquestes.  
 
La reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de 
la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds. 
 
17. Modificació de les subvencions 
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament.  
 
18. Invalidesa, revocació i reintegrament  
 
La Diputació de Girona pot 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: 

-  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 estableixen aquestes bases. 
-  Altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions. 

 
El Servei d’Esports 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. 
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19. 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 faci 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 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 (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 d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas 
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a 
la Diputació de Girona, les persones sol·licitants han d’informar les persones afectades 
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts en el 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 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.  
 
21. 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 
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
 
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, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
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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’apliquen les regles següents: 
 

- 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 quinze dies, i l’ha d’advertir de 
manera 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 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 quinze 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. 

 
23. Altres obligacions del 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 estableix la legislació aplicable. 
- Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts en la 

normativa de contractes públics per a la contractació menor: 
- Les entitats privades han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents 

proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de compromís per a l’execució 
de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves 
característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi 
fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. 

- Les administracions públiques han de presentar un certificat del secretari/ària 
que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb a 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, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones 
jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 
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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. 

 
24. 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, 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. 
- 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 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. 

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

 
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim 
sancionador que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, 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. 
 
25. Règim jurídic 
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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 publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG), i són 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, és el president de la Diputació. D’aquestes 
resolucions del president se n’ha de donar 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, s’ha de publicar 
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.  
 

ANNEX «Bases específiques»  
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Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport 
 
Subprograma A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat 
fisicoesportiva  
 
1. Objecte 

 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del 
desenvolupament de les activitats incloses en els programes de promoció de l’activitat 
fisicoesportiva dels municipis de les comarques gironines.  
 
S’entén com a programa de promoció de l’activitat fisicoesportiva totes aquelles 
activitats promogudes per l’ajuntament que es duran a terme dins del període 
d’execució als equipaments i/o espais municipals. En queden excloses les entrades a 
les piscines municipals d’estiu. 
 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Certificat del Cens d’equipaments esportius de Catalunya 
 

3. Període d’execució 
 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 

 
4. Criteris de valoració 

 
Per optar per l’atorgament de la subvenció s’ha d’obtenir una puntuació mínima total 
de 40 punts. Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 

a) Dades de l’activitat 

- Periodicitat setmanal de l’activitat (fins a 10 punts):  
o 1 dia  2 punts 
o 2 dies  4 punts 
o 3 dies  6 punts 
o 4 dies  8 punts 
o 5 o més dies  10 punts 

- Durada de l’activitat (fins a 20 punts): 
o Puntuals (mínim 5 activitats anuals) 2 punts 
o Estiu 4 punts 
o 1 trimestre 6 punts 
o 2 trimestres 8 punts 
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o 3 trimestres / anual 10 punts 
 

b) Dades de participació 

- Nombre total de participants (fins a 10 punts):  
o Menys del 5 % de la població del municipi  0 punts 
o Del 5 al 9,99 % de la població del municipi 2 punts 
o Del 10 al 14,99 % de la població del municipi 4 punts 
o Del 15 al 19,99 % de la població del municipi 6 punts 
o Del 25 al 34,99 % de la població del municipi 8 punts 
o Més del 35 % de la població del municipi 10 punts 

- Percentatge de participants de menors de 18 anys (fins a 10 punts): 
o Menys del 5 % de participants 0 punts 
o Del 5 al 14,99 % 2 punts 
o Del 15 al 29,99 % 4 punts 
o Del 30 al 44,99 % 6 punts 
o Del 45 al 59,99 % 8 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

- Percentatge de participants de 18 a 60 anys (fins a 20 punts): 
o Menys del 5 % de participants 0 punts 
o Del 5 al 14,99 % 4 punts 
o Del 15 al 29,99 % 8 punts 
o Del 30 al 44,99 % 12 punts 
o Del 45 al 59,99 % 16 punts 
o Més del 60 % 20 punts 

- Percentatge de participants més grans de 60 anys (fins a 10 punts)  
o Menys del 5 % de participants 0 punts 
o Del 5 al 14,99 % 2 punts 
o Del 15 al 29,99 % 4 punts 
o Del 30 al 44,99 % 6 punts 
o Del 45 al 59,99 % 8 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

- Percentatge de participants femenins (fins a 10 punts):  
o Menys del 10 % del total absolut de participants 2 punts 
o Del 10 al 29,99 % 4 punts 
o Del 30 al 49,99 % 6 punts 
o Del 50 al 60 % 8 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

- Percentatge de participants amb discapacitats (fins a 10 punts):  
o Menys de l’1 % del total absolut de participants 0 punts 
o De l’1 al 5 % 4 punts 
o Del 5 al 9,99 % 6 punts 
o Del 10 al 20 % 8 punts 
o Més del 20 % 10 punts 

 
c) Finançament de l’activitat: 

- Subvenció que es demana en relació amb el pressupost de l’activitat 
(fins a 10 punts): 

o Més del 40 % 2 punts 
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o Del 30 al 39,99 % 4 punts 
o Del 20 al 29,99 % 6 punts 
o Del 10 a 19,99 % 8 punts 
o Menys del 10 % 10 punts 

 
La puntuació final s’obté de la suma de les puntuacions obtingudes en els diferents 
criteris de valoració. Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada 
paràmetre, les sol·licituds s’ordenen de més a menys puntuació obtinguda. En cas 
d’empat, es prioritza la de més durada de l’activitat i, si continua havent-hi algun 
empat, es prioritza la de més periodicitat. 
 
5. Import de la subvenció 

 
Atesa la qualificació aconseguida, s’atendran les sol·licituds per ordre de més a menys 
puntuació obtinguda segons el quadre d’imports següent i fins a esgotar el pressupost 
disponible. En cas d’empat, es prioritza la de més durada de l’activitat i, si continua 
havent-hi algun empat, es prioritza la de més periodicitat. 
 

Nombre d’habitants Import fix (en €) Import variable  

Més de 60.000 10.000  
 

Preu punt × nre. 
punts obtinguts 

De 45.000 a 59.999  8.000 
De 30.000 a 44.999  6.000 
De 15.000 a 29.999  4.000 
De 10.000 a 14.999  3.000 
De 5.000 a 9.999  2.000 
De 1.000 a 4.999  1.000 
Menys de 1.000  500 

 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona  

- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions (segons el model 
normalitzat) 

 
Subprograma A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars 

1 Objecte 
 
Aquest programa està destinat a donar suport als municipis per a l’organització 
d’esdeveniments esportius singulars. Es consideren esdeveniments esportius singulars 
tots aquells esdeveniments esportius que siguin únics a la província, amb un important 
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impacte social, econòmic o de promoció de les comarques gironines, i amb un 
pressupost mínim de despesa de 3.000 €. 
 
2 Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
 
Cada entitat pot presentar un màxim de 3 sol·licituds dins del termini que s’estableixi 
en la convocatòria. Cada sol·licitud ha de tenir una entrada i registre propi. No 
s’acceptarà més d’una sol·licitud per un sol registre. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
 

3 Període d’execució 
 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’octubre de l’any de la convocatòria. 
 
4 Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 
- Durada de l’esdeveniment (fins a 15 punts): 

- 1 dia 5 punts 
- Entre 2 i 3 dies 10 punts 
- Més de 4 dies 15 punts 

 
-  Nivell de l’esdeveniment (fins a 25 punts): 

- Comarcal 5 punts 
- Provincial 10 punts 
- Autonòmic 15 punts 
- Estatal 20 punts 
- Internacional 25 punts 

 
- Característiques dels participants (fins a 30 punts): 

- Esportistes femenines 
o Menys del 10 % 0 punts 
o Entre el 10 i el 29,99 % 2 punts 
o Entre el 30 i el 59,99 % 5 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

- Esportistes amb discapacitat 
o Menys del 10 % 0 punts 
o Entre el 10 i el 29,99 % 2 punts 
o Entre el 30 i el 59,99 % 5 punts 
o Més del 60 % 10 punts  

- Esportistes estrangers 
o Menys del 10 % 0 punts 
o Entre el 10 i el 29,99 % 2 punts 
o Entre el 30 i el 59,99 % 5 punts 
o Més del 60 % 10 punts  
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- Total d’esportistes participants (fins a 15 punts): 

- Menys de 150 participants 0 punts 
- De 151 a 250 participants 5 punts 
- De 251 a 750 participants 10 punts 
- Més de 750 participants 15 punts 

 
- Interès social i esportiu, presència als mitjans de comunicació (fins a 15 punts): 

- Autonòmics 5 punts 
- Estatals 10 punts 
- Internacionals 15 punts 

 
5 Import de la subvenció 
 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. En 
qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per activitat organitzada és de 1.000 € i 
l’import màxim de la subvenció de 5.000 €. 
 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 33 % del pressupost presentat 
a la sol·licitud. S’atendran les actuacions per ordre de més a menys puntuació fins a 
esgotar el pressupost disponible. 
 
6 Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 1 de 
novembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona  

- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions (segons el model 
normalitzat) 

 
Subprograma A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en 
equipaments esportius municipals 
 
1.  Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de 
subvencions als municipis per a actuacions d’inversió d’adaptació a la seguretat, 
l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a la província de 
Girona i que tinguin per objecte la substitució, el condicionament o la millora d’un dels 
tipus d’actuació següents: 
 
a) Material esportiu inventariable;  
b) Paviment, protecció o enllumenat de l’espai esportiu;  
c) Coberta dels equipaments esportius; 
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d) Sistemes de seguretat antibolcatge de porteries mòbils;  
e) Platja, vasos o instal·lacions tècniques de la piscina;  
f) Sistemes d’antiofegament a les piscines;  
g) Vestidors;  
h) Accessibilitat; 
i) Grades i serveis per al públic. 
 
Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents: 
 
a)  S’han de fer en instal·lacions esportives de les quals siguin titulars les entitats 

sol·licitants i que estiguin incloses en el Cens d’equipaments esportius de 
Catalunya (CEEC).  

b)  Han de ser obres menors, amb un pressupost de contracte no inferior a dos mil 
cinc-cents euros (2.500 €) ni superior a quaranta mil euros (40.000 €), ambdós 
amb l’IVA exclòs, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic.  

 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Certificat del Cens d’equipaments esportius de Catalunya (de l’equipament o 

equipaments en què s’executi l’actuació) 
 

3. Període d’execució 
 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de gener de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’octubre de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 

 
Les sol·licituds s’avaluen mitjançant la documentació presentada per les entitats 
peticionàries, d’acord amb la puntuació que correspongui en funció dels paràmetres 
següents: 
 
a) Nombre d’habitants empadronats al municipi (fins a 10 punts): 

- Més de 20.000 habitants 2 punts 
- De 10.000 a 19.999 habitants 4 punts 
- De 5.000 a 9.999 habitants 6 punts 
- De 1.000 a 4.999 habitants 8 punts 
- Menys de 1.000 habitants 10 punts 

 
b) Tipus d’actuació (fins a 10 punts): 

- Altres 1 punt 
- Grades i serveis per al públic 2 punts 
- Accessibilitat 3 punts 
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- Vestidors 4 punts 
- Sistemes d’antiofegament a les piscines 5 punts 
- Platja, vasos o instal·lacions tècniques de la piscina 6 punts 
- Sistemes de seguretat antibolcatge de porteries mòbils 7 punts 
- Coberta dels equipaments esportius 8 punts 
- Paviment, protecció o enllumenat de l’espai esportiu 9 punts 
- Material esportiu inventariable 10 punts 

 
c) Motiu de l’actuació (fins a 10 punts): 

- No motivada 2 punts 
- Corregeix una manca de manteniment 3 punts 
- Adequa una deficiència constructiva 4 punts 
- Millora el confort de les persones usuàries 5 punts 
- Millora la pràctica esportiva 6 punts 
- Recupera les seves prestacions 7 punts 
- Millora la seguretat dels practicants o usuaris 8 punts 
- Necessària per poder competir 9 punts 
- Adequa la instal·lació per a l’esport adaptat 10 punts 

 
d) Concessió de subvencions de la Diputació de Girona per a aquest subprograma 

durant l’any anterior:  
a) S’ha concedit alguna subvenció 0 punts 
b) S’ha concedit alguna subvenció, però s’hi ha renunciat 10 punts 
c) No s’ha concedit cap subvenció 20 punts  

 
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada paràmetre s’ordenen les 
sol·licituds de més a menys puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la 
instal·lació per renovar més antiga. 
 
5. Import de la subvenció 

 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. L’import de 
la subvenció varia en funció de l’import del pressupost presentat en la sol·licitud, de la 
manera següent: 
 

Pressupost sense IVA Subvenció 

De Fins a Import màxim 

2.500 € 5.000 € 2.500 € 

5.001 € 10.000 € 5.000 € 

10.001 € 20.000 € 7.500 € 

20.001 € 39.999,99 € 10.000 € 
 
S’atendran les actuacions, per odre de més a menys puntuació, fins a esgotar el 
pressupost disponible.  

 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
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El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 1 de 
novembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona  

- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions (segons el model 
normalitzat) 

 
Subprograma A4. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments 
esportius  
 
1. Objecte 

 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de 
subvencions per renovar el paviment esportiu dels equipaments esportius 
(s’entén com a paviment esportiu l’espai de l’equipament esportiu on es 
desenvolupa la pràctica esportiva) de la Xarxa Bàsica del PIEC de la província de 
Girona, perquè ha superat la seva vida útil o perquè no ofereix les condicions de 
pràctica necessàries per garantir la seguretat dels usuaris i la qualitat del joc. 
 
Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents: 

  S’han de fer en equipaments esportius de la província de Girona que pertanyin 
a la Xarxa Bàsica del PIEC, de les quals siguin titulars les entitats públiques 
sol·licitants. 

  L’antiguitat del paviment per substituir ha de ser de deu anys o superior. 
  La subvenció ha de ser per a l’actuació sol·licitada, el destí de la qual no es 

pot modificar. 
  El cost de l’actuació ha de ser superior a 40.000 €, amb l’IVA exclòs. 

 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Certificat del Cens d’equipaments esportius de Catalunya 
 

3. Període d’execució 
 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de gener de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’octubre de l’any de la convocatòria. 

 
4.  Criteris de valoració 
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Les sol·licituds s’avaluen mitjançant la documentació presentada per les entitats 
peticionàries, d’acord amb la puntuació que correspongui en funció dels paràmetres 
següents: 
 
a) Nombre d’habitants empadronats al municipi (fins a 20 punts):  

 Més de 20.000 habitants 4 punts 
 De 10.001 a 20.000 habitants 8 punts 
 De 5.001 a 10.000 habitants 12 punts 
 De 1.001 a 5.000 habitants 16 punts 
 Fins a 1.000 habitants 20 punts 

 
b) Hores setmanals d’utilització de l’equipament esportiu (fins a 10 punts):  

 Fins a 15 hores setmanals (h/s) 2 punts 
 De 16 a 30 h/s 4 punts 
 De 31 a 45 h/s 6 punts 
 De 46 a 60 h/s 8 punts 
 Més de 60 h/s 10 punts 

 
c) Anys d’antiguitat del paviment esportiu (fins a 10 punts): 

- 10 anys 2 punts 
- 11 anys  4 punts 
- 12 anys  6 punts 
- 13 anys  8 punts  
- 14 anys o més 10 punts 

 
d)  Concessió de subvencions de la Diputació de Girona per a aquest concepte 

durant l’any anterior: 
d) S’ha concedit alguna subvenció 0 punts 
e) S’ha concedit alguna subvenció, però s’hi ha renunciat 10 punts 
f) No s’ha concedit cap subvenció 20 punts  

 
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes, les sol·licituds s’ordenen de més a 
menys puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la substitució de la gespa 
artificial més antiga i, si continua l’empat, la instal·lació que tingui més usuaris. 
 
5. Import de la subvenció 

 
Les actuacions s’atendran, per odre de més a menys puntuació, fins a exhaurir 
el pressupost disponible. Per a cada actuació a subvencionar, l’import és de 25.000 
€.  

 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 1 de 
novembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 
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- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona  

- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions (segons el model 
normalitzat) 

 
Programa B. Suport a l’esport federat 
 
Subprograma B1. Suport a l’activitat esportiva federada 
 
1. Objecte 

 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del 
desenvolupament de l’activitat esportiva de les entitats esportives amb un pressupost 
mínim de l’activitat de 6.000 €.  
 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dins del termini que s’estableix en la 
convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Acreditació del signatari 
- Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 
 

3. Període d’execució 
 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 

 
Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 
a) Dades de l’activitat 

- L’entitat disposa d’un programa, una línia d’ajuts o beques per a esportistes 
amb pocs recursos econòmics, en risc d’exclusió social o derivats de serveis 
socials, d’entitats socials o altres programes d’atenció social (fins a 10 punts):  

o Pel fet de disposar del programa 5 punts 
o En funció del nombre d’esportistes: 

 1 o 2 esportistes 1 punt 
 3 o 4 esportistes 2 punts 
 5 o 6 esportistes 3 punts 
 7 o 8 esportistes 4 punts 
 9 esportistes o més 5 punts 

 
- Nivell de competició (fins a 10 punts):  

o Local, comarcal o provincial 4 punts 
o Autonòmic 8 punts 
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o Estatal 10 punts 
 

- Periodicitat setmanal de l’activitat per grup o equip (fins a 10 punts): 
o 1 dia 2 punts 
o 2 dies 4 punts 
o 3 dies 6 punts 
o 4 dies 8 punts 
o 5 dies o més 10 punts 

 
- Durada de l’activitat general de l’entitat (fins a 10 punts): 

o Mensual 4 punts 
o Trimestral 6 punts 
o Semestral 8 punts 
o Tot l’any 10 punts 

 
b) Dades de participació 

- Nombre total de participants (fins a 10 punts): 
o Fins a 20 participants 2 punts 
o De 20 a 50 participants 4 punts 
o De 51 a 100 participants 6 punts 
o De 101 a 150 participants 8 punts 
o Més de 150 participants 10 punts 

 
- Percentatge de participants de 6 a 15 anys (fins a 10 punts): 

o Menys del 5 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 5 al 14,99 % 2 punts 
o Del 15 al 29,99 % 4 punts 
o Del 30 al 44,99 % 6 punts 
o Del 45 al 59,99 % 8 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

- Percentatge de participants de 16 a 20 anys (fins a 10 punts): 
o Menys del 5 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 5 al 14,99 % 2 punts 
o Del 15 al 29,99 % 4 punts 
o Del 30 al 44,99 % 6 punts 
o Del 45 al 59,99 % 8 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

- Percentatge de participants de més de 20 any (fins a 10 punts): 
o Menys del 5 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 5 al 14,99 % 2 punts 
o Del 15 al 29,99 % 4 punts 
o Del 30 al 44,99 % 6 punts 
o Del 45 al 59,99 % 8 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

- Percentatge de dones participants (fins a 10 punts): 
o Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 10 al 24,99 % del total absolut de participants 2 punts 
o Del 25 al 49,99 % del total absolut de participants 4 punts 
o Del 50 al 59.99 % del total absolut de participants 6 punts 



 

 

 

 

 

57 

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

 

o Del 60 al 69,99 % del total absolut de participants 8 punts 
o Més del 70 % del total absolut de participants 10 punts 

 
- Percentatge de participants amb discapacitats (fins a 10 punts):  

o Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 10 al 49,99 % del total absolut de participants 4 punts 
o Del 50 al 59.99 % del total absolut de participants 6 punts 
o Del 60 al 69,99 % del total absolut de participants 8 punts 
o Més del 70 % del total absolut de participants 10 punts 

 
5. Import de la subvenció 

 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. L’import 
màxim de les subvencions és de 2.000 €. 
 

6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació del signatari 
- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona  
- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions (segons el model 

normalitzat) 
 

Programa B2. Suport a l’esport d’alta competició 
 
1. Objecte 

 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades de l’esport 
d’alta competició de les entitats esportives gironines, sense ànim de lucre, que 
participen amb equips en les categories absolutes o sènior de les competicions 
regulars federades de les modalitats esportives següents: 
 

Modalitat esportiva 

Bàsquet 
Bàsquet en cadira de rodes 

Cúrling 

Futbol 
Handbol 

Hoquei sobre patins 

Hoquei sobre gel 
Judo 
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Rugbi 
Voleibol 

Tennis de taula 

Futbol de platja 
 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Acreditació del signatari 
- Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 
 

3. Període d’execució 
 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de juliol de l’any anterior a la 
convocatòria al 30 de juny de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 

 
Es valoren només aquelles subvencions que estan incloses dins la modalitat esportiva 
i el nivell de competició definits a continuació: 
 

Modalitat Nivell de competició 

Bàsquet 

LEB Or 

LEB Plata 

Lliga EBA 

Lliga femenina 2 

Bàsquet en cadira rodes 
Lliga Nacional 

Lliga Catalana 

Cúrling Lliga Nacional 

Futbol 

1a Nacional RFEF 

2a Nacional RFEF 

3a Nacional RFEF 

Handbol 
Divisió Plata 

1a Nacional 

Hoquei sobre patins 

OK Lliga 

OK Lliga Plata 

Europa 

Hoquei sobre gel Lliga Nacional 

Judo Lliga Europea 
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Lliga Nacional 

Rugbi 
Divisió d’Honor 

Divisió d’Honor B 

Voleibol 
Superlliga 

1a Nacional 

Tennis de taula 
Superdivisió 

Divisió d’Honor 

Futbol de platja 1a Nacional 
 

5. Import de la subvenció 
 

Les subvencions són d’un import màxim del 33 % del pressupost de l’activitat, d’acord 
amb el quadre següent: 
 

Modalitat Nivell de competició Import màxim 

Bàsquet 

LEB Or         35.000 €  

LEB Plata         20.000 €  

Lliga EBA         10.000 €  

Lliga femenina 2         15.000 €  

Bàsquet en cadira 
rodes 

Lliga Nacional         35.000 €  

Lliga Catalana         10.000 €  

Cúrling Lliga Nacional         10.000 €  

Futbol 

1a Nacional RFEF         35.000 €  

2a Nacional RFEF         20.000 €  

3a Nacional RFEF         10.000 €  

Handbol 
Divisió Plata         35.000 €  

1a Nacional         10.000 €  

Hoquei sobre patins 

OK Lliga         20.000 €  

OK Lliga Plata         10.000 €  

Europa           5.000 €  

Hoquei sobre gel Lliga Nacional         25.000 €  

Judo 
Lliga Europea           5.000 €  

Lliga Nacional         10.000 €  

Rugbi 
Divisió d’Honor         35.000 €  

Divisió d’Honor B         10.000 €  

Voleibol 
Superlliga         35.000 €  

1a Nacional         10.000 €  

Tennis de taula 
Superdivisió         10.000 €  

Divisió d’Honor           5.000 €  

Futbol de platja 1a Nacional         10.000 € 
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L’import màxim establert en el quadre precedent és l’import inicial que pot rebre per 
cada beneficiari en funció de la modalitat esportiva i el nivell de competició en què 
participa. Aquest import s’incrementarà en 2.500 € addicionals per a aquells equips 
femenins que competeixin en competició femenina. En cas que la suma d’aquests 
imports superi el pressupost disponible, es disminueix proporcionalment l’import inicial 
fins que s’exhaureixi el pressupost disponible. 
 
L’import total que rep cada entitat sol·licitant és la suma dels imports obtinguts per 
modalitat esportiva i nivell de competició dels diferents equips per als quals demanava 
la subvenció més la quantitat addicional per equip femení. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació del signatari 
- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona  
- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions (segons el model 

normalitzat) 
- En el cas de subvencions d’import igual o superior a 30.000 euros caldrà 

presentar l’auditoria els comptes anuals  
 

Subprograma B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats 
 
1. Objecte 

 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives per a 
l’organització de campionats de Catalunya, d’Espanya i de les competicions 
internacionals reconegudes per les seves federacions esportives oficials, i amb un 
pressupost mínim de despesa de 3.000 €. 
 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
 
Cada entitat pot presentar una sol·licitud per modalitat esportiva i nivell de competició, 
amb un màxim de 3 sol·licituds per entitat, dins del termini que s’estableixi en la 
convocatòria. Cada sol·licitud ha de tenir una entrada i registre propi. No s’acceptarà 
més d’una sol·licitud per un sol registre. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Acreditació del signatari 
- Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 
 

3. Període d’execució 
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El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’octubre de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 

 
Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 
a)  Durada de la competició (fins a 15 punts): 

- 1 dia 5 punts 
- Entre 2 i 3 dies 10 punts 
- Més de 4 dies 15 punts 

 
b)  Nivell de competició (fins a 25 punts): 

- Campionat de Catalunya 15 punts 
- Campionat d’Espanya 20 punts 
- Campionat internacional 25 punts 

 
c) Característiques dels participants (fins a 30 punts): 

- Esportistes femenines 
o Menys del 10 % 0 punts 
o Entre el 10 i el 30 % 2 punts 
o Entre el 30 i el 60 % 5 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

- Esportistes amb discapacitat 
o Menys del 10 % 0 punts 
o Entre el 10 i el 30 % 2 punts 
o Entre el 30 i el 60 % 5 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

- Esportistes estrangers 
o Menys del 10 % 0 punts 
o Entre el 10 i el 30 % 2 punts 
o Entre el 30 i el 60 % 5 punts 
o Més del 60 % 10 punts 

a) Total d’esportistes participants (fins a 15 punts): 
- Menys de 250 participants 5 punts 
- De 250 a 750 participants 10 punts 
- Més de 750 participants 15 punts 

 
b) Interès social i esportiu, presència als mitjans de comunicació (fins a 15 punts): 

- Autonòmics 5 punts 
- Estatals 10 punts 
- Internacionals 15 punts 

 
5. Import de la subvenció 

 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. En 
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qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per activitat organitzada és de 1.000 € i 
l’import màxim de la subvenció de 5.000 €. 
 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 33 % del pressupost presentat 
a la sol·licitud. S’atendran les actuacions per ordre de més a menys puntuació fins a 
esgotar el pressupost disponible. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 1 de 
novembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació del signatari 
- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona  
- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions (segons el model 

normalitzat) 
- Certificat de la federació que acrediti l’organització de l’esdeveniment 

 
Subprograma B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats 
puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya 
 
1. Objecte 

 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives que suporten 
les despeses de participació, prèvia classificació, dels seus esportistes en els 
campionats d’Espanya, d’Europa o els mundials organitzats per les federacions 
esportives respectives i que es portin a terme fora de Catalunya. El pressupost mínim 
de despesa ha de ser de 3.000 €. 
 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
 
Cada entitat pot presentar una sol·licitud per modalitat esportiva i nivell de competició i 
fins a un màxim de 3 sol·licituds per entitat, dins del termini que s’estableixi en la 
convocatòria. Cada sol·licitud ha de tenir una entrada i registre propi. No s’acceptarà 
més d’una sol·licitud per un sol registre. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Acreditació del signatari 
- Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 
 

3. Període d’execució 
 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 
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4. Criteris de valoració 
 

Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 
1.  Durada de la competició (fins a 20 punts): 

- Entre 1 i 2 dies 5 punts 
- Entre 3 i 4 dies 10 punts 
- 5 dies o més 20 punts 

 
2.  Nivell de competició (fins a 30 punts): 

- Campionat d’Espanya 10 punts 
- Campionat Europeu 20 punts 
- Mundials 30 punts 

 
3. Característiques dels participants (fins a 30 punts): 

- Esportistes dones 
o Menys del 10 % 0 punts 
o Entre el 10 i el 30 % 5 punts 
o Entre el 30 i el 60 % 10 punts 
o Més del 60 % 15 punts 

- Esportistes amb discapacitat 
o Menys del 10 % 0 punts 
o Entre el 10 i el 30 % 5 punts 
o Entre el 30 i el 60 % 10 punts 
o Més del 60 % 15 punts  

 
4. Total d’esportistes participants (fins a 20 punts): 

- Menys de 5 participants 4 punts 
- Entre 5 a 10 participants 8 punts 
- Entre 11 i 15 participants 12 punts 
- Entre 16 i 20 participants 16 punts 
- Més de 20 participants 20 punts 

 
5. Import de la subvenció 
 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedirà. En 
qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per entitat és de 1.000 € i l’import màxim 
de la subvenció de 10.000 €. 
 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 33 % del pressupost presentat 
a la sol·licitud. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
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La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació del signatari 
- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona  
- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions (segons el model 

normalitzat) 
- Certificat de la federació esportiva corresponent que acrediti el campionat i la 

participació de l’entitat 
 
Subprograma B5. Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les 
entitats esportives 
 
1. Objecte 

 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives per a la 
realització dels actes extraordinaris amb motiu de la celebració dels següents 
aniversaris d’antiguitat de l’entitat: 

- 25 anys 
- 50 anys 
- 75 anys 
- 100 anys 

 
No se subvencionen les despeses derivades de sopars, dinars o semblants. 
 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
 
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Acreditació del signatari 
- Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 
- Acreditació del Consell Català de l’Esport de l’any de constitució de l’entitat 
 

3. Període d’execució 
 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 
 
Els criteris de valoració de les subvencions són els anys d’antiguitat de l’entitat: 
 

 25 anys 4 punts 
 50 anys 6 punts 
 75 anys 8 punts 
 100 anys 10 punts 
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5. Import de la subvenció 
 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedirà. L’import 
màxim de cada subvenció és el següent en funció de l’antiguitat de l’entitat: 
 

Nivell de competició Import màxim subvenció 
100 anys 3.000 € 
75 anys 2.500 € 
50 anys 2.000 € 
25 anys 1.500 € 

 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 33 % del pressupost presentat 
a la sol·licitud.  
 
S’atendran les actuacions per ordre de més a menys puntuació fins a esgotar el 
pressupost disponible. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació del signatari 
- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona  
- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions (segons el model 

normalitzat) 
 
Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de 
l’activitat fisicoesportiva i l’esport 

 
1. Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del 
desenvolupament dels programes de promoció de l’esport dels consells esportius 
gironins i de la col·laboració, a la comarca, en els programes que proposi el Servei 
d’Esports de la Diputació de Girona. 
 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dintre del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Acreditació del signatari 
- Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 
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3. Període d’execució 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració d’aquest subprograma per a les subvencions són els 
següents: 
 

Criteris de valoració Import màxim 

Població de la comarca 

Menys de 15.000 habitants 2.000 € 

Entre 15.000 i 50.000 habitants 4.000 € 

Entre 50.000 i 100.000 habitants 6.000 € 

Entre 100.000 i 150.000 habitants 8.000 € 

Més de 150.000 habitants 10.000 € 

 

Municipis de la comarca 

 

Menys de 15 municipis   4.000 € 

Entre 15 i 30 municipis   8.000 € 

Entre 30 i 45 municipis 10.000 € 

Més de 45 municipis 12.000 € 

Programa «Rodajoc» 
Per organitzar-lo 1.000 € 

Per cada zona  1.000 € 

Programa «Jocs Emporion» Per la comarca acollidora 48.000 € 

Programa «Esport blanc escolar» Per participar-hi 12.000 € 

Programa «Dona un pas per l’esport» Per organitzar-lo 2.000 € 

Programa «Activitat física adaptada» Per organitzar-lo 12.000 € 

Programa «Rodaesport» Per cada zona 1.000€ 

 
5. Accions a desenvolupar pels beneficiaris 
Els consells esportius, com a entitats supracomarcals que es dediquen al foment, la 
promoció i l’organització de l’activitat física i esportiva dins d’un àmbit territorial 
determinat, han de realitzar i donar suport a una sèrie programes per al foment de 
l’esport municipal, entre els quals hi ha: 
 

1. Assessorament als municipis, entitats, associacions, professionals i 
esportistes, per encarar els reptes del dia a dia en l’àmbit esportiu, en termes de 
subvencions, seguretat, gestió d’instal·lacions, informació tècnica esportiva, 
comunicació, voluntariat, protecció de dades i assegurances, entre d’altres. 
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2. Préstec de material a les entitats, associacions centres educatius, etc., per 

mitjà de la cessió de material tècnic esportiu, logístic i didàctic de què disposin. 
 

3. Promoció i organització de tallers, cursos i càpsules formatives per als 
diferents agents del sector esportiu local. 
 

4. Organització d’activitats i esdeveniments, per mitjà d’una oferta d’activitat 
que contribueixi a la promoció de la salut i el benestar de les persones 
mitjançant l’activitat física i l’esport com a recurs metodològic, accessible i amb 
igualtat d’oportunitats per a organismes i persones. En el marc d’aquestes 
activitats cal destacar-ne les següents: 

- Rodajoc. Programa que recupera jocs tradicionals cooperatius com a font 
d’intercanvi de valors i realitats mitjançant un recurs molt atractiu per als 
nens: el joc. S’organitzen diferents jornades intercentres a diferents zones 
de diverses comarques. 

- Jocs Emporion. Tenen per objectiu dinamitzar i promoure la cultura de 
l’esport entre la població, i engrescar la gent a participar o a prendre part 
en les activitats de promoció, que són obertes a tothom. L’esperit olímpic, 
que promou els valors del respecte i l’amistat, és present any rere any en 
l’essència dels Jocs Emporion, un esdeveniment que cada primavera 
commemora l’arribada de la torxa olímpica a Empúries, ara fa 27 anys. 

- Esport blanc escolar. Té l’objectiu d’impulsar el coneixement i la iniciació 
en els esports d’hivern, en les seves diferents modalitats, entre la població 
infantil de 3r i 4t de primària. Una altra finalitat d’aquest programa és 
educar mitjançant l’esport perquè els joves respectin, gaudeixin, 
convisquin, estimin i coneguin les nostres muntanyes, amb la complicitat 
del professorat dels centres d’ensenyament i dels tècnics d’esport. 

- Dona un pas per l’esport. Dona suport en l’organització i la gestió de 
xerrades de debat als centres d’educació secundària sobre l’esport 
femení. 

- Activitat física adaptada. Aquest programa organitza la lliga de futbol 
sala i de bàsquet adreçada a entitats de la demarcació de Girona en què 
participen esportistes homes i dones més grans de 16 anys amb 
discapacitat. 

- Rodaesport. Jornada esportiva intercentres, organitzada a diferents 
zones de diverses comarques. Té com a objectius: 

a. Fomentar una pràctica esportiva variada entre els estudiants 
de cicle superior. 

b. Educar en valors de desenvolupament personal i social, com 
el respecte, la tolerància, la perseverança, el treball en equip, 
etc., a través de l’esport. 

c. Reconèixer la pràctica de l’activitat física i l’esport com un 
hàbit de salut bàsic per al creixement i el desenvolupament 
personal. 

 
6. Import de la subvenció 
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L’import total de la subvenció per a cada sol·licitud és la suma dels imports 
aconseguits a cada criteri de valoració i, com a màxim, del 100 % del pressupost total 
de la sol·licitud. 

 
7. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació del signatari 
- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona  
- Memòria descriptiva de l’activitat o activitats i/o actuacions  
- En el cas de subvencions d’import igual o superior a 30.000 euros caldrà 

presentar l’auditoria els comptes anuals 
 

Programa D. Suport a l’esport escolar 
 
Subprograma D1. Suport al programa «Neda a l’escola», d’adquisició o 
desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic 
 
1. Objecte 
Aquest programa està destinat a regular el procediment per a la concessió de les 
subvencions als ajuntaments, els centres educatius o les associacions escolars de les 
comarques gironines corresponents al programa «Neda a l’escola», d’adquisició o 
desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic, adreçat als 
alumnes d’educació infantil i primària.  
Amb aquest programa es pretén augmentar les mesures preventives per evitar 
ofegaments en el futur. 
 

L’activitat subvencionada ha de complir els requisits següents: 
 Anar adreçada a alumnes de P5 (infantil) i de primària. 
 Tenir, com a mínim, 8 sessions per cada grup classe. 
 Les sessions s’han de portar a terme en el marc del calendari escolar establert 

a la convocatòria, dins de l’horari lectiu setmanal. 
 Les sessions han de desenvolupar els conceptes bàsics de flotació, propulsió i 

respiració en el medi aquàtic. 
 El personal que porti a terme les sessions ha d’estar en possessió de la 

corresponent titulació professional, col·legiat o inscrit al ROPEC (Registre 
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya). 

 El pressupost mínim de l’activitat per poder sol·licitar la subvenció ha de ser de 
300 €. 

 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 

Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 



 

 

 

 

 

69 

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

 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Acreditació del signatari 
 

3. Període d’execució 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 

Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 Nombre d’unitats escolars o grups classe d’un sol curs del centre educatiu per 

al qual es demana la subvenció (excepte aquelles escoles rurals que agrupen 
dos cursos en una mateixa unitat escolar). 

 Alumne amb necessitats educatives especials que necessita un monitor per a 
ell sol. 

 Necessitat de transport per anar a fer l’activitat sempre que el municipi del 
centre educatiu que demana l’ajut no tingui piscina coberta. 
 

5. Import de la subvenció 
L’import total de la subvenció per a cada sol·licitud s’obté de sumar els conceptes 
següents i cobreix com a màxim el 100 % del pressupost total de la sol·licitud: 

 500 € per cada unitat escolar o grup classe d’un sol curs (excepte aquelles 
escoles rurals que agrupen dos cursos en una mateixa unitat escolar). 

 300 € si participen alumnes amb necessitats educatives especials que 
necessiten un monitor addicional. 

 Amb un màxim per centre escolar de 600 € i del 33 % del cost del transport, 
sempre que el seu municipi no tingui piscina i s’hagi de desplaçar a un municipi 
proper amb piscina per poder portar a terme l’activitat. L’import definitiu per a 
aquest criteri depèn de la quantitat que quedi al pressupost disponible una 
vegada restades les quantitats dels dos primers criteris. 

 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 

El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació del signatari 
- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona  
- Model de certificat de l’activitat 

 
Subprograma D2. Suport a l’activitat esportiva escolar 
 
1. Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport als ajuntaments, els centres educatius, 
les associacions esportives escolars o entitats esportives sense ànim de lucre de les 
comarques gironines per cobrir les necessitats derivades del desenvolupament de 
l’activitat esportiva extraescolar emmarcada dins el calendari escolar. El pressupost 
mínim de despesa ha de ser de 3.000 €. 
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2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 

Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Acreditació del signatari 
 

3. Període d’execució 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 

Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 
a) Tipologia de l’activitat (fins a 10 punts) 

- Esport específic  5 punts 
- Poliesportiva 10 punts 

 
b) Dades de l’activitat 

- Nombre de grups (fins a 10 punts): 
o 1-2 grups 6 punts 
o 3-4 grups 8 punts 
o 5 grups o més 10 punts 

- Periodicitat de l’activitat per grup (fins a 10 punts): 
o Activitat puntual 4 punts 
o Regular: 1-2 dies/setmana 6 punts 
o Regular: 3- 4 dies/setmana 8 punts 
o Regular: 5 dies o més/setmana  10 punts 

- Durada de l’activitat (fins a 10 punts): 
o Mensual  4 punts 
o Trimestral  6 punts 
o Semestral  8 punts 
o Tot l’any  10 punts 

 
c) Dades de participació 

- Nombre total de participants (fins a 20 punts): 
o Fins a 20 participants 4 punts 
o De 20 a 50 participants 8 punts 
o De 51 a 100 participants 12 punts 
o De 101a 150 participants 16 punts 
o Més de 150 participants 20 punts 

- Percentatge de participants dones (fins a 20 punts): 
o Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 10 al 25 % del total absolut de participants 4 punts 
o Del 25 al 50 % del total absolut de participants 8 punts 
o Del 50 al 60 % del total absolut de participants 12 punts 
o Del 60 al 70 % del total absolut de participants 16 punts 
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o Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts 
 

d) Subvenció que es demana en relació amb el pressupost de l’activitat (fins a 20 
punts) 

 Més del 40 % 4 punts 
 Del 30 al 40 % 8 punts 
 Del 20 al 30 % 12 punts 
 Del 10 al 20 % 16 punts 
 Menys del 10 % 20 punts 

 
5. Import de la subvenció 

Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 33 % del pressupost presentat 
a la sol·licitud.  
 
S’atendran les actuacions per ordre de més a menys puntuació fins a esgotar el 
pressupost disponible. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 

El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació del signatari 
- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona  
- Model de certificat de l’activitat 

 
Programa F. Suport a l’esport adaptat 
 
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de 
subvencions per donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament dels 
programes de promoció de l’activitat física adaptada i l’esport adaptat organitzats pels 
municipis, entitats, fundacions i associacions sense ànim de lucre de la província de 
Girona, amb un pressupost mínim de despesa de l’activitat de 3.000 €.  
 
2. Presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar 
Només es pot presentar una sol·licitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 

- Formulari de sol·licitud corresponent al programa 
- Acreditació del signatari 
 

3. Període d’execució 
El període d’execució d’aquest programa serà de l’1 de setembre de l’any anterior a la 
convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 
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4. Criteris de valoració 
a) Dades de l’activitat 

- Periodicitat setmanal de l’activitat (fins a 20 punts): 
o 1 dia 4 punts 
o 2 dies 8 punts 
o 3 dies 12 punts 
o 4 dies 16 punts 
o 5 dies o més 20 punts 

 
- Durada de l’activitat (fins a 20 punts): 

o Mensual 5 punts 
o Trimestral 10 punts 
o Semestral 15 punts 
o Tot l’any  20 punts 

 
b) Dades de participació 

- Nombre total de participants (fins a 20 punts): 
o Fins a 20 participants 4 punts 
o De 20 a 50 participants 8 punts 
o De 51 a 100 participants 12 punts 
o De 101a 150 participants 16 punts 
o Més de 150 participants 20 punts 

 
- Percentatge de participants dones (fins a 20 punts): 

o Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 10 al 25 % del total absolut de participants 4 punts 
o Del 25 al 50 % del total absolut de participants 8 punts 
o Del 50 al 60 % del total absolut de participants 12 punts 
o Del 60 al 70 % del total absolut de participants 16 punts 
o Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts 
 

c) Subvenció que es demana en relació amb el pressupost de l’activitat (fins a 20 
punts) 

 Més del 40 % 4 punts 
 Del 30 al 40 % 8 punts 
 Del 20 al 30 % 12 punts 
 Del 10 al 20 % 16 punts 
 Menys del 10 % 20 punts 

 
5. Import de la subvenció 

Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. L’import 
màxim de les subvencions és de 4.000 €. 
 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 33 % del pressupost presentat 
a la sol·licitud. 
 

6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
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El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar juntament amb el compte justificatiu normalitzat és 
la següent: 

- Acreditació del signatari 
- Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona  
- Model de certificat de l’activitat” 

 
SEGON. Sotmetre aquests bases a informació pública durant un termini de 20 dies, 
mitjançant anunci al BOP, en el tauler d'anuncis de la Corporació i per referència, en el 
DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
 
TERCER. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l'execució d'aquest acord i, en especial, d'ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es 
persegueixi, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut 
advertir. 
 
En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi un recurs, 
l'òrgan competent per 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.” 
 
El senyor President comenta que passaríem a la Comissió de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació. El punt 8è de l’ordre del dia seria l’aprovació inicial de 
les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i el 
foment de l’activitat física i l’esport per a l’exercici del 2022, el Servei d’Esports. Té la 
paraula el diputat senyor Jordi Masquef. 
El diputat delegat d’Esports, senyor Jordi Masquef, pren la paraula i manifesta: Gràcies, 
senyor president. Doncs en aquest plenari portem, com deia el president, aquesta 
aprovació d’aquestes bases per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i de l’esport a les comarques gironines per a aquest exercici 2022. 
Portem a l’aprovació del programa A, el B, el C, el D i l’F. Per tant, en sessions 
plenàries posteriors portarem a aprovació els premis, que són l’única convocatòria que 
restarà pendent. Aquestes bases incorporen també els objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030. En concret l’objectiu 3, garantir una vida sana i promoure 
el benestar per a totes les edats; el 5, d’aconseguir la igualtat de gènere i apoderar 
totes les dones i nenes; el 8, de promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i 
sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom; el 9, de 
construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i 
fomentar la innovació, i el 10 de reduir la desigualtat entre els països. Dir-los també 
que dintre d’aquestes bases s’han tingut en compte diferents opinions i suggeriments 
dels grups presents en aquest plenari que han portat a dur a terme en termes generals 
les següents modificacions. 
En primer lloc, baixar els imports de les convocatòries. És a dir, dels llindars a partir 
dels quals es pot accedir a les convocatòries per intentar universalitzar més aquestes 
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ajudes. En segon lloc, eliminar determinats criteris per tal d’afavorir més els municipis 
petits. Aquesta és una petició feta pels companys de la CUP, que entenem que són els 
que més ajudes, en aquest sentit, necessiten. I també incorporar criteris que 
afavoreixin l’esport femení i l’esport adaptat. Mesures molt reivindicades pels grups 
que formen part d’aquest plenari. En concret, si baixem més a cada una de les 
convocatòries, els canvis i propostes que se’ls planteja aprovar en aquest plenari són 
els següents. 
En el programa A1 es torna a tenir per objecte la promoció de l’activitat física i 
esportiva, i no pas les despeses derivades de la gestió d’equipaments. La 
nomenclatura s’ha canviat arran que el 2021 s’entenia que hi hauria poca activitat 
física i esportiva degut a la crisi provocada per la pandèmia. No obstant, aquest 2022 
esperem que les expectatives siguin millors i que tornem a que els ajuntaments 
ofereixin els serveis esportius en plenitud. Les subvencions no podran superar el 33 % 
del pressupost en els programes A2, B3, B4, B5, D2 i el programa F d’esport inclusiu. 
A més, les entitats que reben una subvenció d’import igual o superior a 30.000 € 
hauran de presentar l’auditoria en comptes anuals. Aquest és un requisit que hem 
pactat amb la intervenció i es venia demanant per aquelles entitats que rebien una 
subvenció d’import igual o superior a 60.000 €. A més, en el programa A4, com deia, 
es redueixen els criteris de valoració per tal que no hi hagi tanta diferència de punts 
entre municipis grans i municipis petits, com s’havien trobat per exemple en la 
convocatòria A4 de suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments 
esportius municipals en un ajuntament en concret, que era el de Celrà, que s’havia 
quedat fora. Però via modificació de crèdit el vam poder repescar. També en el 
programa B1 es baixa el pressupost mínim de 8.000 a 6.000 € perquè hi entrin més 
beneficiaris. En els programes A2, B3, B4 els sol·licitants podran presentar un màxim 
de tres sol·licituds per esdeveniment, campionat organitzat o participació i d’aquesta 
manera limitem una mica les peticions, que normalment venien dels ajuntaments amb 
més capacitat i dels més grans. En el programa B4 s’incrementa l’import màxim que es 
pot donar a 10.000 €. En aquest programa B4 de suport a la participació en 
esdeveniments esportius federats hi teníem, per exemple, l’esport de patinatge en 
show del qual la demarcació de Girona, amb els diferents clubs integrants, n’és una 
gran potència. I com que aquest any el campionat del món no es celebrarà en el nostre 
territori, entenem que els principals beneficiats seran aquestes entitats. El programa 
D4 es baixa el pressupost mínim de despesa de 4.000 a 3.000 €, com deia, perquè s’hi 
puguin presentar més beneficiaris. I, finalment, sí que en el programa F, que és el 
programa d’esport adaptat en el qual vam ser pioners l’exercici anterior i que, ja que 
estem en l’argot esportiu, des de l’àrea la va xutar al pal. Doncs, en aquest cas, hem 
baixat el pressupost mínim de 8.000 a 3.000 € perquè totes aquelles entitats que 
duguin a terme aquest tipus de pràctica fisicoesportiva s’hi puguin beneficiar perquè 
vam veure que 8.000 € de pressupost exigit era massa elevat. Més enllà d’això, si 
tenen qualsevol pregunta els intentaré respondre. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna paraula? Sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, manifesta: Gràcies. En primer lloc, volíem 
agrair al diputat que hagi inclòs alguns aspectes que ja havíem comentat anteriorment. 
Per tant, valorem positivament que s’hagi consolidat l’aportació que vam demanar en 
les anteriors bases en el subprograma B1 de suport a l’activitat esportiva federada. Per 
tant, agraïts i agraïdes per això. Per tenir en compte, també, en els criteris de valoració 
a l’hora de puntuar un criteri social o socioeconòmic, però per altra banda ens han 
sorgit alguns dubtes llegint una mica la documentació del ple que volem aprofitar 
aquest espai per preguntar. I és que observem que hi ha hagut canvis de darrera hora. 
De fet, se’ns van comunicar a la Junta de Portaveus quan acabàvem i ara, en canvi, és 
així de darrera hora i ens agradaria saber-ne una mica els motius. En la informació que 
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se’ns va fer... la documentació, vaja, que se’ns va fer arribar abans de les comissions 
informatives, en el subprograma B2 de suport a l’esport d’alta competició el cúrling es 
subvencionava amb un import de 5.000 € i l’hoquei sobre gel, amb 20.000. Però quan 
hem revisat la documentació del ple, la definitiva, hem observat que s’ha decidit 
augmentar aquesta partida en aquests dos casos: a raó de 5.000 € més a cada partida. 
I ens agradaria saber una mica els motius d’aquest augment i especialment el criteri 
pel qual aquests 10.000 € de més s’han destinat aquests dos esports de gel. Quins 
han sigut els criteris, en comptes d’afavorir altres partides de suport a l’esport escolar, 
per exemple, molt necessitat també de recursos o també, per exemple, la subvenció 
per a l’esport adaptat, que el senyor diputat feia servir un símil futbolístic. Jo també el 
faré servir, no m’agrada gaire, ja ho saben els diputats i diputades, però ens ha donat 
la sensació que situaven l’esport adaptat en un córner del camp. Gràcies. 
El senyor President, respon: Bé, l’últim segur que no. I allò altre es deu haver 
estabilitzat en els preus de l’any passat perquè hi havia un error i no s’ha mogut ni un 
euro del que hi havia l’any passat amb el cúrling i amb el patinatge. Per tant, això es 
queda igual, no, senyor diputat? L’hoquei sobre gel i el cúrling queden igual que l’any 
passat perquè hi havia un error en la transcripció primera que se’ls va passar. I el 
segon la de l’esport adaptat, senyor diputat, si vol contestar-ho. 
El diputat senyor Masquef, manifesta: Sí, gràcies, senyor president. Senyora 
Guillaumes, no comparteixo en absolut la seva reflexió. És més, sap vostè que en 
aquest sentit també li he de tornar el guant. Li agraeixo la seva col·laboració amb 
relació al mail que vaig passar a tots els grups amb relació a aquesta intenció d’aquest 
departament de crear aquesta taula d’esport adaptat perquè creiem que amb l’ajuda de 
totes les entitats que participen en aquest tipus de pràctica fisicoesportiva tindrem 
l’expertesa necessària per intentar adreçar els recursos econòmics allà on més es 
necessiten. I, per tant, repeteixo, no estic d’acord amb la seva afirmació, en aquest cas 
també en l’argot futbolístic, de dir que deixem l’esport adaptat en un córner del camp 
de futbol. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Cap més paraula? El seu vot quin és? El vot 
en contra. Per tant, malgrat li fem cas ens ho vota en contra. Senyor diputat, per 
tenir-ho en compte, també. Un vot en contra i 25 vots a favor, queden aprovades 
aquestes bases. 
 
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 vot en contra 
de del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
9. Aprovació de l'Addenda de pròrroga al conveni de col·laboració per al 

finançament del projecte Bicitranscat - Medi Ambient 
 
“El Ple de la Diputació de Girona el dia 17 de setembre de 2019 va aprovar el conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres per cofinançar el 
projecte Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals 
transfronterers per la promoció i la mobilitat sostenible, amb acrònim BICITRANSCAT 
EFA156/16. Exp. 2018/6384. CN/3936 
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Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes, de pròrroga fins a l’1 de juny de 
2022 per a l’execució del projecte Desenvolupament de nous itineraris ciclables i 
enllaços multimodals transfronterers per la promoció i la mobilitat sostenible, amb 
acrònim BICITRANSCAT EFA156/16, amb termini de justificació de 30 de 
setembre de 2022, atès que els ha estat atorgada una pròrroga per part de 
INTERREG-POCTEFA (FEDER) fins a aquestes dates. 
 
Vistes les justificacions de despesa fetes fins a la data per part dels beneficiaris del 
projecte, les quals han diferit de la previsió inicial. 
 
Vista la proposta de resolució d’aprovació del text d’una addenda de pròrroga i de 
redistribució de les partides del conveni amb el Consorci de les Vies Verdes, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per al projecte Bicitranscat. 
 
El pacte vint-i-unè del conveni estableix que aquest podrà ser prorrogat en cas que el 
cap de fila ho sol·liciti i el projecte rebi pròrroga per justificar la subvenció europea, fins 
a un màxim de 4 anys més, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas de 
pròrroga, l’addenda establirà la nova previsió de calendari d’execució de les 
actuacions, els terminis d’execució i de justificació. 
 
L’aprovació del text del conveni va ser feta pel Ple de la Diputació de Girona, atès que 
se superen els límits dels percentatges establerts a l’article 174.5 de TRLRHL respecte 
a la plurianualitat de la despesa; per tant, l’òrgan competent per aprovar l’addenda al 
conveni és el Ple.  
 
Vist l’informe de cap del Departament de Medi Ambient. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el text de l’addenda de pròrroga al conveni al Consorci de les Vies 
Verdes, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per 
cofinançar el projecte Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços 
multimodals transfronterers per la promoció i la mobilitat sostenible, amb acrònim 
BICITRANSCAT EFA156/16, que presenta el tenor literal següent: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, EL CONSORCI DE LES VIES VERDES, EL CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER FINANÇAR EL PROJECTE 
BICITRANSCAT - Exp. 2018/6384. CN/3936. 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple del dia ..... 
EL CONSORCI DE LES VIES VERDES representat pel seu president, Sr. Eduard 
Llorà i Cullet, assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ representat per la seva presidenta, 
Sra. Sònia Martínez i Juli, assistida pel secretari general, Sr. Francisco Luis Muñoz 
Cameo. 
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L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, representat per la seva alcaldessa-presidenta, Sra. 
Agnès Lladó i Saus, assistida per la secretària general, Sra. Cristina Pou Molinet. 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
1. El Consorci de les Vies Verdes és cap de fila del projecte Desenvolupament de nous 
itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la promoció i la mobilitat 
sostenible, amb acrònim BICITRANSCAT EFA156/16, finançat per fons europeus 
INTERREG-POCTEFA (FEDER), el qual té un pressupost de 4.689.269,25€, i un 
finançament FEDER de 3.045.025,01€, i en el qual participen com a socis l’Ajuntament 
de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales i la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée.  
2. La Diputació de Girona és soci associat del projecte BICITRANSCAT, ateses les 
seves competències d’assistència als municipis i de promoció econòmica. 
3. El gener de 2020 es va signar el Conveni que estableix les condicions de 
col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per cofinançar el projecte 
BICITRANSCAT. 
4. Atès que el projecte ha rebut una pròrroga per part del programa 
INTERREG-POCTEFA fins el dia 1 de juny de 2022, en data 17 d’agost de 2021 el 
consorci va presentar sol·licitud de pròrroga d’execució i de justificació per a l’any 
2022, d’acord amb el que preveu el pacte vint-i-unè del conveni, i el pagament de la 
subvenció pendent com a bestreta.  
5. La present addenda regula una nova pròrroga del conveni de referència i estableix 
uns nous terminis d’execució i de justificació de les actuacions, així com la redistribució 
de partides. 
En conseqüència, i de conformitat amb tot el que s’ha exposat, les parts formalitzen de 
comú acord aquesta addenda al conveni que es regirà pels següents: 
PACTES 
ÚNIC. Es modifiquen els pactes segon, quart, setè i vint-i-unè del conveni de 
referència, els quals queden amb els textos següents: 
“SEGON. COST DELS TREBALLS I APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. El 
cost, IVA a part, dels treballs finançats per la Diputació de Girona i objecte d’aquest 
conveni és de QUATRE MILIONS SIS-CENTS VUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (4.689.269,25€). La diputació 
preveu aportar el cofinançament de les despeses per import total de 504.567,31€ 
repartida entre els anys 2019, 2020, 2021 i 2022. Aquest import s’atorga com a 
percentatge del màxim del 25% de la despesa total dels socis de comarques gironines, 
que és de 2.018.269,25 €. 
Previsió de distribució de despeses subvencionables  i cofinançament per anys: 

Any Entitat  Capítol  
Despesa 
subvencionable Subvenció DDGI 

2019 

Consorci de les Vies Verdes 4 223.101,36 €  55.775,34 €  

Consorci de les Vies Verdes 7 116.699,53 €  29.174,88 €  

Consell Comarcal Alt Empordà 4 159.273,62 €  39.818,40 €  

Consell Comarcal Alt Empordà 7 852,02 €  213,01 €  

Ajuntament de Figueres 4 47.913,05 €  11.978,26 €  

Ajuntament de Figueres 7 144.058,14 €  36.014,54 €  

2020 
Consorci de les Vies Verdes 4 359.274,96 €  89.818,74 €  

Consorci de les Vies Verdes 7 277.000,83 €  69.250,21 €  
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Consell Comarcal Alt Empordà 4 88.153,74 €  22.038,43 €  

Consell Comarcal Alt Empordà 7 -   €  -   €  

Ajuntament de Figueres 4 43.059,50 €  10.764,88 €  

Ajuntament de Figueres 7 183.195,60 €  45.798,90 €  

2021 
i 
2022 

Consorci de les Vies Verdes 4 -   €  -   €  

Consorci de les Vies Verdes 7 191.025,92 €  47.756,48 €  

Consell Comarcal Alt Empordà 4 178,90 €  44,72 €  

Consell Comarcal Alt Empordà 7 -   €  -   €  

Ajuntament de Figueres 4 -   €  -   €  

Ajuntament de Figueres 7 184.482,07 €  46.120,52 €  

TOTAL  2.018.269,24 €  504.567,31 €  
La previsió de distribució de despeses per anys és indicativa i podran produir-se canvis 
durant l’execució de les obres, els quals s’hauran de reflectir, si és el cas, en addendes 
al present conveni, prèvies modificacions pressupostàries, si és el cas. 
QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció 
té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que s’incorrin per a 
l’execució dels treballs indicats al pacte primer d’aquest conveni; per tant, l’import que 
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i 
finalitza el 1 de juny de 2022.  
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El Consorci de les Vies Verdes, el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres hauran de justificar, en 
el termini que finalitza el 30 de setembre de 2022, la realització efectiva dels treballs 
objecte de subvenció corresponents a l’any anterior, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a 
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
acompanyat de la documentació següent: 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una 
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del 
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació de 
Girona. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor, 
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura o altre 
document justificatiu de despesa legalment vàlid.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte onzè d’aquest 
conveni. 
e) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a 
les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada 
tasca, signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa 
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada. 
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f) 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. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en l’import previst per aquell any 
en el pacte segon, la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la 
quantitat concedida el percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al 
pacte cinquè, superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
VINT-I-UNÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entra en vigor en el moment 
de la seva signatura i té el termini de finalització del 30 de setembre de 2022 i podrà 
ser prorrogat de nou en cas que el cap de fila ho sol·liciti i el projecte rebi noves 
pròrrogues per justificar la subvenció europea, fins a un màxim de 3 anys més, per 
acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà la nova 
previsió de calendari d’execució de les actuacions, els terminis d’execució i de 
justificació.” 
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquesta addenda al conveni.” 
 
SEGON. Per fer efectiva la redistribució de partides, anular les AD del 2019 no 
gastades següents: 
300/4590/46200 – “Ajuts a ajuntaments – Bicitranscat” – 8.163,81€ 
300/4590/46712 – “Ajuts a consorcis – Bicitranscat” – 35.943,17€ 
300/4590/76200 – “Ajuts a ajuntament per inversió – Bicitranscat” – 25.119,52€ 
300/4590/76500 – “Ajuts a consells comarcals per inversió – Bicitranscat” – 44,73€ 
300/4590/76712 – “Ajuts a consorcis per inversió – Bicitranscat” – 6.951,17€ 
 
i autoritzar i disposar la despesa total de 93.921,72 euros amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

Exercici 
Aplicació 
pressupostària 

Nom aplicació pressupostària Import 

2021 

500/4590/46500 
“Ajuts a consells comarcals per 
desp. Corrent Bicitranscat 

44,72€ 

500/4590/76200 
“Ajuts a ajuntaments per inversió 
Bicitranscat” 

46.120,52€ 

500/4590/76712 
“Ajuts a consorcis per inversió - 
Bicitranscat” 

47.756,48€ 

 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura de 
l’addenda al conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest 
acord. 
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QUART. Notificar el present acord al Consorci de les Vies Verdes, el Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 9è de l’ordre del dia, que és de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, que en aquest cas és l’aprovació de l’addenda de 
la pròrroga del conveni de col·laboració per al finançament del projecte BiciTransCat a 
l’àrea de Medi Ambient. Té la paraula el diputat senyor Amat. 
El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i diu: Molt bé. 
Gràcies, president. Bon dia a tothom i bones festes. A veure, aquest primer punt fa 
referència, recordem que és un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, el Consorci de Vies Verdes i la Diputació de 
Girona. Aleshores, aquesta addenda de pròrroga és una redistribució de partides 
perquè redistribuïm; són les partides previstes en el conveni. Es va fer una previsió el 
2019 de repartiment entre els tres socis i de plurianualitat, i una vegada s’ha executat 
bona part del projecte ajustem el que ha estat executat sense modificar l’import total de 
la subvenció atorgada ni tampoc l’objecte subvencionat. Però prorroguem el període 
d’execució fins l’1 de juny de 2022 i de justificació fins al 30 de setembre de 2022, ja 
que el projecte va rebre una pròrroga del finançament europeu i el conveni ho preveu. I 
és per poder-ho acabar. 
El senyor President, manifesta: D’acord. Si no s’hagués allargat el termini per part 
d’Europa, seria impossible de fer aquesta pròrroga. Com que s’ha allargat, fem la 
pròrroga perquè així tothom vagi més tranquil i es pugui executar el projecte en la seva 
totalitat. D’acord? Alguna paraula en aquest sentit? No? Per tant, quedaria aprovada 
aquesta addenda 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
10. Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Planoles per a la constitució 

d'una reserva forestal - Medi Ambient 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del passat dia 29 de juny de 2021, va 
resoldre la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals any 2021, línia 1, de suport als 
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, 
aprovada el 1 de desembre de 2020 i va concedir una subvenció, entre altres, a 
l'Ajuntament de Planoles, per a la creació de 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. 
 
Tal i com s'indica a les bases específiques reguladores de les subvencions per 
actuacions en camins rurals i matèria forestal, aprovades el 20 d’octubre de 2020, 
aquestes subvencions venen regulades mitjançant un conveni. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de Planoles, del 
següent tenor literal: 
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“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE PLANOLES, 
PROPIETARI DE LA FOREST AVETAR, QUE INCLOU LA PARCEL·LA 161 DEL 
POLÍGON 4 DEL CADASTRE DE FINQUES RÚSTIQUES DEL MUNICIPI DE 
PLANOLES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA RESERVA FORESTAL 
CN/4154 
1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel secretari general el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple del dia .................. 
AJUNTAMENT DE PLANOLES, amb el NIF P1714300I representat pel seu alcalde, el 
Sr. David Verge Folia, assistit per la secretària-interventora de la corporació, la Sra. 
Laura Legares Cererols, propietari de la finca. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Primer. L’Ajuntament de Planoles és propietari de la forest Avetar (CUP 27) d’una 
superfície total de 529,95 ha, que inclou la parcel·la 161 del polígon 4 del cadastre de 
finques rústiques del municipi de Planoles. 
Segon. La finca esmentada conté zones amb un interès ecològic excepcional pel que 
fa a la constitució i maduresa dels seus boscos i, per tant, la conservació d’aquestes 
és d’interès general. 
Tercer. Els signants han acordat que es constitueixi una reserva forestal destinada a 
conservar el bosc madur deixant-lo a evolució natural. 
Quart. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima 
convenient garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que es troba en els 
terrenys esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex 1, 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 compensació pels 
drets de la 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. 
3. PACTES  
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Planoles és la constitució d'una reserva forestal per un període de 25 
anys en una part de la parcel·la 161 del polígon 4 del cadastre de finques rústiques del 
municipi de Planoles, d’una superfície de 5,3 ha de bosc de pi roig i pi negre, 
corresponent a part del rodal 21c de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a 
la forest Avetar, que es delimita en la cartografia de l’annex 1. 
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic al propietari del terreny objecte 
de preservació, per un import de 12.529,50 €. L’import equival al valor de la fusta en 
peu, 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 
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corresponents. En cas què 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 precisa 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 puguin subrogar aquestes amb el nou propietari. En cas que el 
nou propietari no vulgui subrogar les obligacions establertes pel conveni, aquestes 
quedaran sense efecte i el beneficiari haurà de retornar l'import de la compensació 
satisfeta, més una penalització de 5.000 euros. 
Cinquè. Durant el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest conveni, 
la Diputació de Girona podrà fer el seguiment de l’evolució dels boscos 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 el termini de vigència de 
les obligacions que estableix el conveni, ambdues parts pactaran la necessitat i 
tipologia 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 seva signatura, si bé les obligacions que en ell 
s’estableixen són vigents fins al 31 de desembre de 2046, sens perjudici que aquestes 
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 seves clàusules. 
També s’extingiran anticipadament a sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per 
part d'aquest a la Diputació de Girona del muntant de la compensació, més els 
interessos corresponents, més una penalització de 5.000 €. 
Novè. En finalitzar el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest 
conveni ambdues parts en deixen d'estar subjectes i, per tant, queda automàticament 
sense efectes la consideració com a reserva forestal d'aquest rodal d'interès, això fora 
el cas que de comú acord es formalitzi, com és desitjable, un nou conveni o acord de 
custòdia amb la mateixa finalitat. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen. 
Girona, Per la Diputació de Girona El president Miquel Noguer i Planas El secretari 
general Jordi Batllori i Nouvilas Planoles, Per l’Ajuntament de Planoles L’alcalde David 
Verge Folia La secretària-interventora Laura Legares Cererols” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Planoles. 
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QUART. Publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona i una 
ressenya d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 10è, que és l’aprovació d’un 
conveni amb l’Ajuntament de Planoles per a la constitució d’una reserva forestal. 
Senyor Amat, si vol continuar. 
El diputat de Medi Ambient, senyor Amat, diu: Sí, gràcies, president. En aquest conveni 
el que volem aprovar és per formalitzar una subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Planoles dins de la convocatòria forestal de 2021 en què l’ajuntament es compromet a 
no tallar la zona durant un període de 25 anys, un rodal concret, i a canvi, per 
entendre'ns, se li dona una subvenció corresponent al preu de la fusta que podria 
treure si la tallés. És a dir, en aquest cas, es tracta d’un bosc de pi roig i de pi negre de 
5,6 hectàrees i l’ajuntament tindrà un any per modificar el seu projecte d’ordenació per 
fer hi constar que aquest rodal queda en forma de reserva forestal. Aquest és el 
resum. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Per tant, quedaria 
aprovat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
11. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions de la Diputació 

de Girona als ajuntaments en el marc del programa Del Pla a l'Acció 
2022-2023 - Medi Ambient 

 
“La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, és coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el 
Clima, i dóna suport als ajuntaments signataris del Pacte per a que executin les 
actuacions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
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’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció 
d’energia sostenible (PAES), plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC) o 
plans d’acció locals per a la sostenibilitat (PALS), aprovats pel Ple. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona als ajuntaments en el marc del programa «Del pla a l’acció», que 
es transcriuen literalment a continuació: 
 
“Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona als ajuntaments 
en el marc del programa «Del pla a l’acció» 
 
Aquestes bases estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible 
següents: 
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Objectiu principal: ODS 13 - Acció pel clima 
Fites que es contribueix a assolir:  

Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el 
clima i els desastres naturals. 
Millorar la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi 
climàtic, l’adaptació a aquest i la reducció dels seus efectes. 

 
Objectiu secundari: ODS 07 Energia assequible i no contaminant 
Fites que es contribueix a assolir:  

Garantir l’accés universal a serveis energètics assequibles, fiables i 
moderns. 
Augmentar considerablement la proporció d’energia renovable en el conjunt 
de fonts energètiques. 
 
Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 

 
Objectiu terciari: ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides 
Fites que es contribueix a assolir:  

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’accions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle 
planificades prèviament en plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC)1 
aprovats. 
 
1 Excepcionalment per a la convocatòria de 2022 s’acceptaran accions previstes en els PAES aprovats, 
els quals feien una previsió d’accions fins al 2020. Excepcionalment per a la convocatòria de 2022 
s’acceptaran accions previstes en els PAESC en redacció per al conjunt de municipis de les comarques 
gironines a través del Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció 
Climàtica de la Diputació de Girona. 
 
Les subvencions es defineixen en set línies: 
Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o 
adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades 
energètiques. 
Línia 2. Actuacions per al foment de la mobilitat sostenible. 
Línia 3. Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. 
Línia 4. Actuacions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior 
mitjançant contractes de gestió energètica integral amb garantia d’estalvis.  
Línia 5. Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum 
compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal. 
Línia 6. Actuacions destinades a impulsar o gestionar comunitats energètiques 
intel·ligents.  
Línia 7. Punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania. 
 
2. Procediment de concessió  
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El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es comparen les sol·licituds que es presentin en el 
període fixat en la convocatòria i s’estableix 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 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. 
 
Línia 1 
 

 Despeses subvencionables: 
 
 Manteniment de sistemes de comptabilitat i de gestió de subministraments 

energètics municipals mitjançant la contractació de serveis. Els sistemes de 
comptabilitat energètica adoptats hauran de permetre l’adquisició completa de 
dades de facturació, la validació de la facturació, la realització de consultes a 
l’historial de dades i traslladar les dades de consums energètics a la Diputació de 
Girona en format digital editable, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment 
d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades 
energètiques. Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de 
permetre traslladar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en 
format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, 
d’acord amb els compromisos del Pacte d’alcaldes. 

 
Les dades de consum energètic es publicaran en format obert (dades obertes) al portal 
de la Diputació de Girona 
 

 Despeses no subvencionables: 
 
Despeses de sou o dietes del personal de la plantilla de l’ajuntament.  
 

 Període d’execució: 
 
Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que estableixi 
la convocatòria corresponent. 
 
Línia 2 
 

 Despeses subvencionables: 
 
- Adquisició per compra o rènting de vehicles de tipus turisme, furgoneta, 

motocicleta o bicicleta impulsats exclusivament per energia elèctrica o per 
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energies 100 % renovables. Els vehicles adquirits per compra s’hauran de destinar 
al servei per al qual han estat finançats durant un període de 5 anys com a mínim. 
En cas de la modalitat de rènting, seran subvencionables les despeses de les 
quotes del període subvencionable definit en la convocatòria corresponent. 

- Punt de càrrega semiràpida d’accés públic per instal·lar als centres dels nuclis 
urbans, sempre que sigui de mode de càrrega 3 o 4 (IEC 61851-1). Es defineix 
com a punt de càrrega semiràpida el que té una potència elèctrica disponible igual 
o superior a 20 kW en corrent continu (DC) o altern (AC).  

- L’obra civil, el cablejat i la seva instal·lació des del quadre elèctric final del qual 
deriva el circuit fins al punt de connexió (aquest últim també subvencionable) on 
es connecta el vehicle per recarregar-lo. 

- Despeses de legalització del punt de càrrega. 
- Els punts de recàrrega han de complir els requisits següents: 

- Accés de l’usuari a la càrrega: el servei de recàrrega l’ha de poder desbloquejar 
qualsevol usuari de vehicle elèctric, sense intervenció de terceres persones i 
sense necessitat d’haver estat donat d’alta prèviament en cap servei.  

- L’estació de recàrrega ràpida s’haurà de poder activar mitjançant un telèfon 
mòbil intel·ligent amb una aplicació específica o bé mitjançant un codi QR o un 
sistema similar. 

- L’estació de recàrrega d’accés públic haurà de disposar d’un sistema de 
pagament integrat físic (TPV) o telemàtic incorporat en la gestió d’usuaris, que 
podrà estar actiu o no segons el model de negoci del propietari. 

- Caldrà recollir la següent informació relativa a cada estació de recàrrega: 
nombre de càrregues, temps de càrrega, consum d’energia per càrrega, 
identificació del vehicle, horari de la càrrega, tipus de càrrega, estat de l’estació: 
en recàrrega, en servei, fora de servei.  

- La informació s’haurà d’enviar telemàticament mitjançant els protocols de 
comunicació estàndard disponibles a l’estació de recàrrega o al centre de 
control associat a l’estació de recàrrega i s’haurà de fer arribar a l’ICAEN amb 
un sistema compatible amb el seu «visor de punts de recàrrega elèctrics», 
segons les indicacions disponibles al web de l’ICAEN. 

- Les estacions han de poder oferir un servei de recàrrega elèctrica a tots els 
usuaris de vehicle elèctric i a qualsevol tipus de vehicle elèctric estàndard. 

 
 Despeses no subvencionables: 

 
- La instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de facilitar les companyies 

elèctriques als gestors del punt de càrrega, habitualment en la modalitat de 
lloguer. 

- Vehicles de mobilitat personal, com ara patinets o altres. 
- Maquinària de neteja de carrers o altres. 
- Despeses de sou o dietes del personal de la plantilla de l’ajuntament. 
- Taxes de connexió 

 
 Període d’execució: 

 
- Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que 

estableixi la convocatòria corresponent. 
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Línia 3 
 

 Despeses subvencionables: 
 
- Instal·lació de sistemes de producció d’energia renovable en edificis i/o 

instal·lacions de propietat municipal o altres de titularitat pública, la despesa 
energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. Seran subvencionables les 
instal·lacions i equipaments generadors d’energia elèctrica o tèrmica.  

- Inversions de millora de l’envolupant tèrmica d’edificis municipals. 
- Altres accions de millora de l’eficiència energètica en edificis i/o instal·lacions de 

propietat pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. 
S’hi inclouen els sistemes de telegestió dels quals es justifiqui l’estalvi energètic 
aconseguit a través d’aquests mitjançant informes anuals. 

- Despeses d’implantació de la recollida de residus sòlids urbans porta a porta o de 
pagament per generació. 

- Accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior. Es 
consideren conceptes subvencionables exclusivament l’adquisició i instal·lació 
(substitució) de lluminàries i bombetes més eficients que les existents (únicament 
per tecnologia LED o halogenurs metàl·lics), la instal·lació de rellotges 
astronòmics i/o altres inversions que millorin l’eficiència energètica de l’enllumenat 
degudament justificats (s’exclouen els elements vinculats a la telegestió de 
l’enllumenat exterior). Només es subvencionaran les lluminàries LED que 
compleixin el que estableix el document de l’IDAE «Requeriments tècnics 
exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d’enllumenat exterior», que es pot 
descarregar de l’enllaç 
<http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Requerimientos_LED_REV
-4-120815_81a949fd.pdf>. 

 
Les despeses subvencionables poden ser per a una actuació o un conjunt homogeni 
d’actuacions previstes en els PAES o PAESC aprovats, i s’entenen com a actuacions 
homogènies cada grup d’accions definides en els punts anteriors d’aquestes bases. En 
cas que un conjunt no sigui homogeni, es seleccionarà l’acció o accions homogènies 
que comportin una major despesa subvencionable. 
 

 Despeses no subvencionables: 
 
- L’adquisició i/o instal·lació de reguladors de flux en capçalera. 
- La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, atès que són subvencionables en 

la línia 5. 
- La instal·lació de calderes de biomassa amb estella. 
- La redacció de projectes, estudis o documents tècnics. 
- En el cas d’actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 

es considera despesa no subvencionable l’obra civil: obertura de rases, 
moviments de terres, pavimentació de vials afectats per la instal·lació de línies 
elèctriques o canonades, etc. 

- Despeses de sou o dietes del personal de la plantilla de l’ajuntament. 
 

 Període d’execució: 
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- Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que 
estableixi la convocatòria corresponent. 

 
Línia 4 
 

 Despeses subvencionables:  
 
- L’adquisició i instal·lació (substitució) de lluminàries i bombetes més eficients que 

les existents. 
- La instal·lació de rellotges astronòmics i/o altres inversions que millorin l’eficiència 

energètica de l’enllumenat degudament justificades. Sistemes de telegestió 
vinculats a les noves actuacions. 

- Quota de servei de gestió energètica integral. 
 

 Despeses no subvencionables: 
 

La redacció de projectes, estudis o documents tècnics.  
La instal·lació de reguladors de flux en capçalera. 
Obra civil: obertura de rases, moviments de terres, pavimentació de vials afectats 
per la instal·lació de línies elèctriques o canonades, etc. 
Despeses de sou o dietes del personal de la plantilla de l’ajuntament. 

 
 Període d’execució: 

 
Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que estableixi 
la convocatòria corresponent. 
 
Línia 5 
 

 Despeses subvencionables: 
 
Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum 
compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de titularitat 
pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. Seran 
subvencionables les instal·lacions i equipaments generadors d’energia elèctrica. 
 

 Despeses no subvencionables: 
 
- La redacció de projectes, estudis o documents tècnics.  
- Despeses de sou o dietes del personal de la plantilla de l’ajuntament. 
- Taxes de connexió 
 

 
 Període d’execució: 

 
Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que estableixi 
la convocatòria corresponent. 
 
Línia 6 
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 Despeses subvencionables: 

 
Inversió: 
- Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum 

compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de titularitat 
pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. Seran 
subvencionables les instal·lacions i equipaments generadors d’energia elèctrica. 

 
- Instal·lació de motors elèctrics de propietat municipal que utilitzin biogàs al 100 % 

per generar electricitat en règim d’autoconsum o autoconsum compartit. 
Específicament són subvencionables les instal·lacions i equipaments generadors 
d’energia elèctrica. 

- Sistemes d’emmagatzematge d’energia integrats en edificis i/o instal·lacions de 
propietat municipal o altres de titularitat pública, la despesa energètica dels quals 
vagi a càrrec dels ajuntaments. Obres de millora i adequació d’antigues centrals 
minihidroelèctriques renovables de propietat municipal . 

- Instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric. 
- Adquisició de vehicle elèctric V2G o V2B (vehicles amb bateries bidireccionals). 
- Equips de submesura i actuació per instal·lar en edificis de propietat pública o bé 

per cedir en edificis residencials o del sector terciari. 
- Sistemes de mesura i telegestió del consum energètic integrats en edificis i/o 

instal·lacions de propietat municipal o altres de titularitat pública, la despesa 
energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. 

-  Dispositius i plataforma de mesures i telegestió.  
 

Servei de gestió energètica  
- Quotes de rènting de vehicle elèctric compartit en règim de cotxe multiusuari (car 

sharing) que utilitzi tant el personal de l’ajuntament com altres usuaris particulars.  
- Campanyes de comunicació i participació per fomentar la participació activa de la 

ciutadania en les comunitats energètiques intel·ligents. 
- Servei extern de dinamització i gestió de les comunitats locals d’energia.  

 
 Despeses no subvencionables: 

 
- La redacció de projectes, estudis o documents tècnics. 
- Despeses de sou o dietes del personal de la plantilla de l’ajuntament. 
- Adquisició de vehicle elèctric d’ús exclusiu de l’ajuntament o altres ens públics que 

no sigui V2G o V2B.  
- Taxes de connexió. 
 

 Període d’execució: 
 
Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que estableixi 
la convocatòria corresponent. 
 
Línia 7 
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Posada en funcionament i/o dinamització de punts d’informació energètica (punts 
d’infoenergia) municipal. Els punts d’infoenergia han d’oferir assessorament i 
acompanyament a la ciutadania per incentivar inversions en eficiència energètica i 
energies renovables en edificis; l’acompanyament s’ha de fer en les diferents etapes, 
des de la definició de les millors solucions, la informació sobre professionals 
instal·ladors i la informació sobre fórmules de finançament i possibles subvencions.  
 
Els ajuntaments que estiguin acollits al programa d’estalvi energètic i pobresa 
energètica de la Diputació de Girona han de garantir la coordinació i l’intercanvi 
d’informació entre el punt d’infoenergia i els centres coordinadors del programa en el 
territori. 
 
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 no pot 
ser inferior a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic i a 2 anys per a 
la resta de béns (art. 31.4 de l’LGS). 
 
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. 
 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases, en 
general per a totes les línies, els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de 
la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldies per al clima i l’energia. I 
específicament per a cada línia: 
 
Línia 1  
 
Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i/o les entitats municipals 
descentralitzades. 
 
Línia 2 
 
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la 
demarcació de Girona. 
 
Línia 3 
 
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la 
demarcació de Girona. 
 
En el cas que se sol·liciti una subvenció per a la millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic, els destinataris seran només els ajuntaments de municipis de 
menys de 5.000 habitants i/o les entitats municipals descentralitzades. 
 
Línia 4 
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Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la 
demarcació de Girona que no hagin estat beneficiaris d’aquesta línia d’ajut en la 
resolució de les convocatòries anteriors de la campanya de subvencions «Del pla a 
l’acció», fetes a partir del 2015. 
 
Línia 5 
 
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la 
demarcació de Girona. 
 
Línia 6  
 
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la 
demarcació de Girona. 
 
Línia 7 
 
Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i/o les entitats municipals 
descentralitzades. 
 
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.  
 
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 7 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 o projecte. L’import de la 
subvenció concedida no podrà ser superior als percentatges o imports que s’exposen 
a continuació per a cada línia i/o tipologia d’actuació segons correspongui, calculats 
sobre les despeses elegibles que es defineixen en aquesta base: 
 
Línia 1 
 
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses 
elegibles. 
 
Preus màxims unitaris considerats com a despesa elegible i subvenció màxima: 
 
Nombre de pòlisses Despesa màxima 

elegible per pòlissa 
Subvenció unitària per 
pòlissa 

Subvenció màxima  

1-25 2,00 euros/mes 1,50 euros/mes  900 euros 
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26-50 2,00 euros/mes 1,50 euros/mes 1.800 euros 

51-100 2,00 euros/mes 1,50 euros/mes 3.400 euros 

Més de 100 2,00 euros/mes 1,50 euros/mes 6.600 euros 

 
Línia 2 
 
La subvenció màxima per beneficiari per al conjunt d’accions de mobilitat sostenible 
incloses en la línia 2 és de 10.000 euros. 
 
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses 
elegibles. 
 
La subvenció màxima per municipi per a adquisició de punts de càrrega semiràpida 
serà de 5.000 euros. 
 

La subvenció màxima per a l’adquisició per compra o rènting de vehicles: 
- Subvenció màxima per adquisició d’un vehicle elèctric tipus turisme o furgoneta: 

5.000 euros/vehicle. 
- Subvenció màxima per a adquisició d’un vehicle elèctric tipus motocicleta o 

bicicleta: 500 euros. 
- Subvenció màxima  per a la quota mensual de rènting d’un vehicle elèctric d’ús 

exclusiu pel personal de l’ajuntament: 337,50 euros/mes. 
- Subvenció màxima per a la quota mensual de rènting d’un vehicle elèctric 

compartit pel personal de l’ajuntament, la ciutadania, entitats o altres empreses 
(cotxe multiusuari): 450 euros/mes. 

 
Línia 3 
 
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses 
elegibles definides per a cada un dels tipus d’actuacions: 
 
- Per als municipis de fins a 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi 

serà de 15.000 euros. 
- Per als municipis de més de 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi 

serà de 12.000 euros. 
 
Per a l’enllumenat exterior s’estableixen els preus màxims unitaris següents, que 
serviran per calcular la despesa elegible:  
 
- Substitució de lluminària: 250 euros per a lluminàries d’halogenurs metàl·lics i 400 

euros per a lluminàries de LED. 
- Substitució de bombetes i equips: 90 euros per a bombetes i equips d’halogenurs 

metàl·lics i 150 euros per a bombetes LED. 
- Instal·lació de rellotges astronòmics: 400 euros. 

 
Línia 4 
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La subvenció es dimensionarà per tal de reduir el període de retorn de les inversions 
fins a un mínim de 5 anys. 
 
L’import màxim de la subvenció serà de 30.000 euros per municipi. 
 
El percentatge màxim serà del 75 % de les despeses subvencionables. 
 
Línia 5 
 
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses 
elegibles definides per a cada un dels tipus d’actuacions: 
 
- Per als municipis de fins a 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi 

serà de 15.000 euros. 
- Per als municipis de més de 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi 

serà de 12.000 euros. 
 
Línia 6 
 
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses 
elegibles.  
 
La subvenció màxima per municipi serà de 40.000 euros.  
Pel que fa a la gestió i dinamització de la comunitat: 

- En el cas de comunitats locals d’energia de nova creació vinculades a una 
nova instal·lació d’energia renovable, la subvenció màxima serà de: 6.000 
euros/municipi.  

- En el cas de comunitats locals d’energia vinculades a una instal·lació d’energia 
renovable ja existent, la subvenció màxima serà de 50 euros/habitatge per 
seguir acompanyant aquells ciutadans que formen part de la comunitat. 

 
Línia 7 
 
- El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les 

despeses elegibles. La despesa màxima serà de 30 euros per cada habitatge 
assessorat i la subvenció màxima serà de 1.125 euros/municipi.  

 
Per a totes les línies, la Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que 
s’hagi sol·licitat o del màxim atorgable, segons el cas, amb l’objectiu de repartir a parts 
iguals el pressupost disponible entre accions que tinguin la mateixa puntuació.  
 
6. Condicions d’execució 
Les accions de la línia 4 objecte de l’ajut s’hauran d’executar a través de contractes 
amb garantia d’estalvi energètic amb empreses o microempreses de serveis 
energètics. 
 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
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 



 

 

 

 

 

94 

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

 

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, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
Els sol·licitants poden presentar una sol·licitud per a cada línia de subvenció, excepte 
en els casos següents: 
 

- Quan un municipi sol·liciti la subvenció de la línia 4, no podrà demanar la 
subvenció de millores de l’enllumenat exterior en la línia 3. 
- Quan un municipi sol·liciti la subvenció de la línia 6, no podrà demanar la 
subvenció de les línies 2 i 5. 

 
En cas que es presenti més d’una sol·licitud per línia, es tindrà en compte la darrera 
entrada dins del termini i es considerarà que s’ha desistit de les anteriors. 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona. Caldrà aportar la informació següent: 
 
Línia 1 
 
- Memòria valorada de les activitats que es duran a terme. 
- Pressupost detallat. 

 
Línia 2 
 
- Memòria descriptiva de l’actuació.  
- Plànol i ubicació del punt de recàrrega, quan sigui el cas. 
- Pressupost detallat. 
- Certificat de la secretaria de l’ajuntament en què es faci constar l’existència o no 

de punts de recàrrega municipal d’accés públic ja instal·lats al municipi i la seva 
ubicació.  

- Declaració de compliment dels requisits tècnics del punt de recàrrega definits a la 
base 3. 

 
Línia 3 
 
- Memòria descriptiva de l’actuació. 
- Indicadors d’eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l’actuació). Caldrà descriure els 

càlculs i les estimacions. 
- Pressupost detallat. 

 
Línia 4 
 
- Auditoria energètica de l’enllumenat públic exterior o document similar que permeti 

quantificar el potencial d’estalvi energètic i d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH), així com un estudi econòmic de la viabilitat de la inversió i del 
seu període d’amortització. Els continguts de l’auditoria energètica de l’enllumenat 
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exterior es resumeixen a l’annex I d’aquestes bases. Cal que s’inclogui en el 
projecte de cada quadre elèctric objecte de la subvenció un sistema de telegestió 
bidireccional o bé un sistema de monitoratge de consums unidireccional. 

- Indicadors d’eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l’actuació). Caldrà descriure els 
càlculs i les estimacions. 

- Pressupost detallat. 
 
Línia 5 
 
- Memòria descriptiva de l’actuació, que ha d’incloure el període de retorn de la 

inversió i els valors emprats en el càlcul (cost elèctric inicial, estalvi elèctric 
generat amb la instal·lació, cost de la inversió). 

- Indicadors d’eficàcia (estalvi de tCO2 i de kWh de l’actuació). Caldrà descriure els 
càlculs i les estimacions. 

- Pressupost detallat. 
 
Línia 6 
 
- Memòria descriptiva de l’actuació. En el cas que se sol·liciti una subvenció pel 

servei de gestió i dinamització de la comunitat, caldrà indicar el nombre 
d’habitatges que formen part de la comunitat.  

- Indicadors d’eficàcia (estalvi de tCO2, generació de kWh renovables de l’actuació i 
percentatge de consum d’energia renovable respecte del total). Caldrà descriure 
els càlculs i les estimacions. 

- Pressupost detallat. 
 
Línia 7 
 
- Memòria valorada de les activitats que es duran a terme. Caldrà indicar el nombre 

d’habitatges que es preveu assessorar. 
- Pressupost detallat. 

 
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 
corresponent, d’acord amb els termes previstos 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 
de què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en 
què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, 
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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. Criteris de valoració 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris que es detallen a continuació. 
 
En cadascuna de les línies, 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. En cap cas seran 
subvencionables les sol·licituds que no assoleixin la puntuació mínima que especifica 
cada línia.  
 
Línia 1 
 

Criteri Nombre de punts  

Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de 10.001 a 20.000 habitants 

5 
4 
3 
2 

 
No s’estableix una puntuació mínima. 
 
Línia 2 
 
Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts  
Municipis de menys de 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.000 habitants 

1 
1,5 
2 

 
 
Criteris Nombre de punts  
Vehicle elèctric compartit en règim de cotxe multiusuari 5 
Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega semiràpida de 
vehicles elèctrics ubicat dins del nucli urbà (qualsevol 
municipi) 

3 

 
Punts addicionals Nombre de punts  

Municipis que tinguin implantat un sistema de comptabilitat 
energètica 

1 

Inexistència d’un punt de recàrrega públic similar a una 
distància de 15 km per carretera 

2 

 
No s’estableix una puntuació mínima. 
 
Els ajuts de la línia 2 s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, 
començant pel de 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: 
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Expedients amb una puntuació igual o superior a 6: 100 % de la subvenció màxima 
atorgable 
Expedients amb una puntuació entre 4,5 i 5,99: 75 % de la subvenció màxima 
atorgable 
Expedients amb una puntuació de menys de 4,5: 60 % de la subvenció màxima 
atorgable 

 
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible s’obté de l’aplicació d’aquests 
percentatges als imports que la base 5 estableix com a màxims i serà definit 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; en cas que hi hagi sol·licituds amb la mateixa 
puntuació, l’import disponible es dividirà a parts iguals entre elles. 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 un 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.  
 
Línia 3  
 
Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts  
Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.000 habitants 

2 
1,5 
1 
0,5 

 
Criteris Nombre de punts  
Inversions de millora de l’envolupant tèrmica d’edificis 4 
Instal·lació de sistemes de producció d’energia renovable en 
edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de 
titularitat pública 

3 

Sistemes de telegestió en edificis i/o instal·lacions de 
propietat municipal o altres de titularitat pública 

2 

Accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic o edificis 

1,5 

 
Punts addicionals Nombre de punts  
Municipis que tinguin implantat un sistema de comptabilitat 
energètica 

1 

 
Puntuació mínima de les sol·licituds de la línia 3 per ser subvencionables: 3 punts. 
 
Els ajuts de la línia 3 s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, 
començant pel de 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: 
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a) Expedients amb una puntuació igual o superior a 6: 100 % de la subvenció 
màxima atorgable 

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 s’obté de l’aplicació d’aquests 
percentatges als imports que la base 5 estableix com a màxims i serà definit 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; en cas que hi hagi sol·licituds amb la mateixa 
puntuació, l’import disponible es dividirà a parts iguals entre elles. 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 un 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.  
 
Línia 4  
 
Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts  
Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.000 habitants 

2 
1,5 
1 
0,5 

 
Criteris tècnics ambientals i econòmics Puntuació màxima 
Període d’amortització de les inversions (es donarà la puntuació 
màxima a la sol·licitud que tingui un període d’amortització en anys 
més alt, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula 
següent: període de la sol·licitud analitzada x 2 / període màxim 
presentat) 

2 

Percentatge d’estalvi energètic aconseguit (es donarà la puntuació 
màxima a la sol·licitud que tingui un major percentatge d’estalvi, i a la 
resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent: estalvi 
de la sol·licitud analitzada x 2 / màxim  estalvi energètic presentat) 

2 

Emissions anuals estalviades (es donarà la puntuació màxima a la 
sol·licitud que tingui una major reducció d’emissions, i a la resta, una 
puntuació proporcional, segons la fórmula següent: emissions 
estalviades de la sol·licitud analitzada x 2 / màximes emissions 
estalviades presentades, i si hi ha grans actuacions que 
descompensin la proporció, se’ls assignaran 2 punts i es prendran 
com a màximes les restants) 

2 

Realització de licitació agregada amb la intermediació de la Diputació 
de Girona, que tramitarà la licitació dels contractes 

3 

Sol·licitud que inclogui la renovació i la gestió integral del total de 
quadres del municipi 

1 

Municipis que tinguin implantat un sistema de comptabilitat energètica 1 
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No s’estableix una puntuació mínima. 
 
Línia 5 
 
Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts  
Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.000 habitants 

2 
1,5 
1 
0,5 

 
Criteris tècnics Puntuació màxima 
Autoconsum compartit amb altres edificis municipals 3 
En cas que la placa solar fotovoltaica s’instal·li en una escola, 
que no disposi d’una instal·lació prèvia 

1 

Punts addicionals Nombre de punts  
Municipis que tinguin implantat un sistema de comptabilitat 
energètica 

1 

  
 
No s’estableix una puntuació mínima. 
 
Els ajuts de la línia 5 s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, 
començant pel de 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 

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 s’obté de l’aplicació d’aquests 
percentatges als imports que la base 5 estableix com a màxims i serà definit 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; en cas que hi hagi sol·licituds amb la mateixa 
puntuació, l’import disponible es dividirà a parts iguals entre elles. 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 un 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.  
 
Línia 6  
 
Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts  
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Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.000 habitants 

2 
1,5 
1 
0,5 

 
Criteris Puntuació màxima 
Nombre de llars que s’integraran a la comunitat energètica 
intel·ligent (es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que 
inclogui un nombre de llars més elevat, i a la resta, una 
puntuació proporcional, segons la fórmula següent: nombre 
de llars de la sol·licitud analitzada x 3 / nombre de llars més 
elevat de les sol·licituds presentades) 

3 

  
Nombre de llars amb situacions de pobresa energètica que 
s’integraran a la comunitat energètica intel·ligent (es donarà la 
puntuació màxima a la sol·licitud que inclogui un nombre de 
llars amb situació de pobresa energètica més elevat, i a la 
resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent: 
nombre de llars amb situacions de pobresa energètica de la 
sol·licitud analitzada x 2 / nombre de llars amb situacions de 
pobresa energètica més elevat de les sol·licituds 
presentades) 

2 

 
No s’estableix una puntuació mínima. 
 
Els ajuts de la línia 6 s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, 
començant pel de 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 superior a 6: 100 % de la subvenció màxima 
atorgable 

b) Expedients amb una puntuació entre 4 i 5,99: 90 % de la subvenció màxima 
atorgable 

c) Expedients amb una puntuació entre 2 i 3,99: 80 % de la subvenció màxima 
atorgable 

d) Expedients amb una puntuació de menys de 2: 70 % de la subvenció màxima 
atorgable 

 
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible s’obté de l’aplicació d’aquests 
percentatges als imports que la base 5 estableix com a màxims i serà definit en la 
resolució. En cas que l’aplicació d’aquests percentatges no esgoti la dotació disponible, 
l’import disponible s’atorgarà primer a la sol·licitud amb major puntuació fins a assolir 
el màxim de subvenció atorgable d’acord amb la base 5 i després a la resta de 
sol·licituds amb ordre decreixent fins a esgotar la dotació disponible; en cas que hi 
hagi sol·licituds amb la mateixa puntuació, l’import disponible es dividirà a parts iguals 
entre elles. 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.  
 
Línia 7 
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Criteri Nombre de punts  

Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de 10.001 a 20.000 habitants 

5 
4 
3 
2 

 
Punts addicionals Nombre de punts  
Municipis que tinguin implantat un sistema de comptabilitat 
energètica 

1 

Municipis que hagin implantat una comunitat local d’energia  2 
 
No s’estableix una puntuació mínima. 
 
Els ajuts de la línia 7 s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, 
començant pel de la puntuació més alta i atorgant a cada expedient el percentatge 
d’ajut que li correspon segons la puntuació obtinguda. 
 
Per a totes les línies: 
 
Puntuació addicional vinculada a criteris de gestió ambiental: 

Existència d’incentiu des de l’ajuntament amb bonificacions i/o subvencions als 
veïns per EE i ER (1 punt).  
Ajuntament amb un programa de compensació de petjada de carboni (0,25 
punts) 
Ajuntament amb energia elèctrica renovable al 100 % contractada (0,25 punts) 

 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per un import inferior al màxim atorgable. Si els imports prorratejats de 
subvenció queden reduïts en més d’un 35 % de l’import sol·licitat o el màxim atorgable, 
segons el cas, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds menys 
prioritàries no seran ateses.  
 
9. 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 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. 
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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:  
El president/a de la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat. 
 
Vicepresidència:  
El diputat/ada de Medi Ambient. 
 
Vocals: 
El cap de Medi Ambient o el tècnic/a en qui delegui.  
Un tècnic/a competent en la matèria del Servei de Medi Ambient. 
 
Actuarà com a secretària de la comissió avaluadora la secretària de la comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat. 
 
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima del 
president/a o bé de qui representi la Vicepresidència ―que presidiria la comissió en 
cas d’absència del president/a― i de dos vocals, un dels quals actuarà com a 
secretari/ària. 
 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar una persona representant 
a la Comissió Avaluadora, la 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, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), 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, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció pel fet d’haver-se esgotat la quantia màxima del crèdit fixat 
a la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari 
renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent pot acordar concedir la subvenció al 
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb 
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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 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, 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. 
 
11. Forma d’acceptació 
El beneficiari ha d’acceptar expressament la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, en el 
termini d’1 mes a comptar de la notificació de l’acord de concessió de la subvenció. 
 
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>, al qual han d’incloure 
la informació següent: 
 
Línia 1 
 
Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o 
adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades 
energètiques: 
 

Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte. La memòria 
ha d’incloure un resum i imatges de les activitats de publicitat de l’actuació duta 
a terme. La memòria ha d’incloure com a mínim els indicadors següents:  
 Nombre de pòlisses de llum analitzades.  
 Nombre de subministraments de combustibles analitzats (indicant-ne 

tipologia) 
 Reducció de la despesa municipal anual generada per l’optimització de la 

contractació. 
 Full de càlcul digital editable amb les dades dels consums anuals 

energètics municipals mitjançant el model normalitzat de la Diputació de 
Girona.  

 Captura de pantalla de la web municipal en què aparegui la informació de 
la subvenció obtinguda pel beneficiari. 

 
Línia 2 
 
Mobilitat sostenible:  
 



 

 

 

 

 

104 

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

 

- Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte. La memòria ha 
d’incloure un resum i imatges de les actuacions dutes a terme.  

 
La memòria ha d’incloure, com a mínim els indicadors següents: 

Import subvencionat. 
Cost total de l'actuació. 
Quan sigui el cas, nombre de punts de càrrega per a vehicles elèctrics 
instal·lats amb la subvenció. 
Quan sigui el cas, nombre de vehicles elèctrics adquirits. 

 
- Captura de pantalla de la web municipal en què aparegui la informació de la 

subvenció obtinguda pel beneficiari i una fotografia dels elements de comunicació 
instal·lats. 

 
Línia 3 
 
- Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte. La memòria ha 

d’incloure un resum i imatges de les actuacions dutes a terme. La memòria ha 
d’incloure com a mínim els indicadors següents:  

- Producció anual d’energia renovable (kWh). 
- Estalvi energètic (kWh) 
- Estalvi econòmic (€). 
- Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (tCO2) 

calculada segons la Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les 
comarques gironines. 

- Captura de pantalla de la web municipal en què aparegui la informació de la 
subvenció obtinguda pel beneficiari. 

 
Línia 4 
 
- Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte La memòria ha 

d’incloure un resum i imatges de les actuacions dutes a terme. La memòria ha 
d’incloure com a mínim els indicadors següents:  
-  

- Import subvencionat 
- Cost total de l'actuació 
- Estalvi energètic anual estimat (kWh) 
- Reducció d’emissions anuals 
- Estalvi d’emissions de CO2 (tCO2) 
- Estalvi generat respecte l’antic sistema d’enllumenat (€) 

- El contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics en el qual es 
defineixi el cost de la inversió realitzada, el període de durada del contracte i la 
tipologia i el cost de les quotes d’aquest. Caldrà fer constar en el compte 
justificatiu com a mínim l’import de la subvenció a través de factures, i la resta de 
la despesa subvencionable haurà de figurar en el contracte. 

- Captura de pantalla de la web municipal en què aparegui la informació de la 
subvenció obtinguda pel beneficiari. 

 
Línia 5 
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- Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte. La memòria ha 

d’incloure un resum i imatges de les actuacions dutes a terme, així com els 
indicadors següents:  
Producció anual d’energia renovable en kWh. 
Estalvi energètic en kWh. 

- Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (tCO2) calculada 
segons la Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines. 

- Captura de pantalla de la web municipal en què aparegui la informació de la 
subvenció obtinguda pel beneficiari i una fotografia dels elements de comunicació 
instal·lats. 

 
Línia 6 
 

Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte. La memòria ha 
d’incloure un resum i imatges de les actuacions dutes a terme i, com a mínim, els 
indicadors següents:  

Nombre de llars que participen activament en la comunitat energètica 
intel·ligent. 
Nombre de llars vulnerables que participen activament en la comunitat 
energètica intel·ligent. 
Nombre d’habitants que participen activament en la comunitat energètica 
intel·ligent. 
Producció anual d’energia renovable en kWh. 
Estalvi energètic en kWh. 
Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (tCO2) calculada 
segons la Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques 
gironines. 

Captura de pantalla de la web municipal en què aparegui la informació de la 
subvenció obtinguda pel beneficiari i una fotografia dels elements de comunicació 
instal·lats. 
Còpia en PDF del material de difusió o sensibilització elaborat. 

 
Línia 7 
 
Punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania: 
 

Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte. La memòria 
ha d’incloure un resum i imatges de les activitats de publicitat de l’actuació 
duta a terme i, com a mínim, la informació següent: 
Nombre d’habitatges sobre els quals s’ha assessorat i descripció de les 
diferents etapes d’assessorament. Per a cada habitatge s’aportarà la 
descripció de la millor solució proposada, informació lliurada sobre 
professionals instal·ladors i informació lliurada sobre possibilitats de 
finançament. 
Nombre d’obres de rehabilitació energètica iniciades amb assessorament del 
punt d’informació energètica. 
Estalvi energètic de l’actuació (kWh), quan s’escaigui. 
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Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (tCO2) 
calculada. 
Captura de pantalla de la web municipal en què aparegui la informació de la 
subvenció obtinguda pel beneficiari. 
Còpia en PDF del material de difusió o sensibilització elaborat. 

 
La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de 
les despeses justificades. 
 
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. Quan es tracti de contractes de serveis energètics, s’haurà 
d’haver imputat com a inversió o quota de servei, com a mínim, l’import de la 
subvenció; la resta de despesa es podrà justificar mitjançant el contracte signat amb 
l’empresa. 
 
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 correctament sigui inferior a la despesa mínima a justificar, 
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 14, 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. 
 
4.2. Termini 
 
El termini per executar i justificar les accions subvencionades serà definit en la 
convocatòria.   
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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. 
 
La convocatòria podrà 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.  
 
En el cas de les subvencions vinculades a processos de contractació agregada 
tramitada des de la Diputació, l’òrgan competent per aprovar la convocatòria podrà 
modificar d’ofici el termini de justificació per allargar-lo en cas que els tràmits de 
licitació es demorin per causes alienes als beneficiaris. 
 
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 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. 
 
13. 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 ho faci, l’acceptació expressa de la subvenció es considerarà com a sol·licitud de 
pagament anticipat i tindrà els mateixos efectes; en cas contrari, el pagament 
s’efectuarà un cop s’hagi presentat la documentació justificativa. 
 
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, excepte aquelles que ja hagin estat beneficiàries de la convocatòria FEDER 
publicada per la Diputació de Girona. La suma de tots els ingressos vinculats a la 
despesa subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, 
no podrà sobrepassar el cost total de l’actuació subvencionada.  
 
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. Reformulació de sol·licitud  
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Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució provisional sigui 
inferior al que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar el 
beneficiari 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. 
 
17. 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 una puntuació igual o superior que l’original i no 
representi un canvi de capítol de despesa, 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 modificarà l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
 
El president de la Diputació de Girona serà l’òrgan competent per resoldre les 
modificacions, així com per resoldre els recursos que s’interposin. 
 
18. 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) 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. 
 
19. 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 
prèvia de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
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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. 
 
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 (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas 
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a 
la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones 
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la persona interessada es podrà 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del 
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es 
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
21. 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. 
 
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 en relació amb les actuacions que siguin 
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. Com a mínim, 
hauran de fer constar la subvenció mitjançant una notícia inserida a la pàgina web 
municipal i, per a les línies 2 a 6, hauran d’instal·lar en un punt visible de l’edifici o 
instal·lació un cartell en què consti expressament el suport econòmic de la Diputació; 
quan l’actuació subvencionada hagi tingut lloc en un edifici, el cartell tindrà una mida 
mínima de DIN A3 i haurà d’incloure la informació següent: 

- La inversió total 
- La generació anual d’energia renovable, quan s’escaigui 
- Si s’escau, l’estalvi anual d’energia 
- Les emissions anuals estalviades 
- El suport econòmic de la Diputació de Girona 
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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 
corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació 
de la subvenció. 

 
23. 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) Acreditar que la contractació s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix la 

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

 
24. 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. 
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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 
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. 
 
25. 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.  
 
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. 
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27. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà 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 
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, 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el 
BOPG. 
 
Annex I. Índex de les auditories energètiques d’enllumenat exterior 
Els continguts de l’auditoria energètica de l’enllumenat exterior han de ser els 
següents: 

 Inventari de punts de llum i quadres elèctrics d’enllumenat públic exterior 
actualitzat 
L’inventari de punts de llum ha d’incloure: localització del punt de llum al carrer 
on s’ubica, codificació del punt de llum que permeti la seva localització sobre 
plànol, obtenció de la informació associada de materials, potències, tipus de 
tecnologia de la font de llum, marques, models, tipus d’equip, sistema de 
regulació de flux (en cas d’haver-n’hi, caldrà anotar sobre quines llumeneres 
actua, amb quin percentatge de regulació treballa i quin horari de funcionament 
té), estat de conservació de la llumenera i del suport, tipus de suport, indicació 
dels casos en què és necessària una renovació del suport, alçària, 
interdistància, disposició de l’enllumenat, i amplada del carrer i de les voreres 
on es troba el punt de llum. 
L’inventari de quadres elèctrics d’enllumenat ha d’incloure la informació 
associada al quadre elèctric: nombre de CUPS, nombre de comptador, 
potència contractada, tipus d’escomesa, tipus de caixa general de protecció, 
tipus d’encesa, tipus d’armari, posada a terra del quadre, tipus de proteccions i 
nombre de circuits, sistema d’estalvi i/o reducció de flux (en cas d’haver-n’hi, 
caldrà anotar sobre quines llumeneres actua, amb quin percentatge de 
regulació treballa i quin horari de funcionament té), horaris de funcionament de 
la instal·lació, sistema d’encesa i apagada. 
La informació de l’inventari de punts de llum i quadres elèctrics s’ha de 
presentar organitzada en els documents següents: 

Fitxes descriptives tabulars dels punts de llum, codificats i classificats 
per quadre elèctric. 
Fitxes descriptives dels quadres de comandament de l’enllumenat. 
Plànols georeferenciats dels punts de llum i quadres elèctrics que 
formen la xarxa d’enllumenat, en què s’indiqui la codificació de cada 
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punt de llum, que s’ha de correspondre amb la indicada a la fitxa 
descriptiva.  

 Anàlisi energètic i econòmic de la instal·lació actual. 
- Historial de consums i despeses energètiques dels últims 2 anys. 
- Càlcul del consum energètic i econòmic de la instal·lació actual, mitjançant 
factures i comparació amb el consum energètic i econòmic teòric. 
- Identificació de la línia base energètica. 

 Mapes lumínics del municipi. 
Plànol de nivells d’il·luminació mitjana i d’uniformitat lumínica actuals. 
Plànol de classificació dels carrers objectiu, segons ITC-EA-02 del RD 
1890/2008. 
Plànol de diagnosi comparativa dels nivells existents d’il·luminació i els 
objectius.  
Plànol de protecció envers la contaminació lumínica segons la Llei 6/2001, amb 
la classificació com a E1, E2, E3 o E4 de les diferents zones del municipi i els 
territoris contigus. 

 Actuacions i propostes de millora de l’eficiència energètica de la 
instal·lació. 

Llista d’actuacions i propostes tecnològiques prioritàries en el temps, 
prenent com a base la informació del mapa lumínic, per ajustar els nivells 
lumínics del municipi als de referència i/o als de la normativa, per tal de 
millorar l’eficiència energètica de la instal·lació sense comprometre els 
nivells lumínics. Quan es proposi la instal·lació de noves llumeneres o de 
retroinstal·lacions, és imprescindible que es determini la potència de les 
noves llumeneres a partir d’estudis lumínics. Caldrà fer tants estudis 
lumínics com zones lumíniques representatives hi hagi al municipi. S’entén 
per zona lumínica una zona que té les mateixes característiques lumíniques, 
és a dir, el mateix tipus de llumeneres, la mateixa alçada de les llumeneres, 
la mateixa interdistància, la mateixa distribució de llumeneres (al portell, 
unilateral o bilateral) i la mateixa amplada de la calçada i de les voreres. 
Cal valorar i proposar, si és necessari, el canvi del suport de la lluminària 
juntament amb la renovació.  
Cal adjuntar una taula de substitució punt per punt;és a dir, una taula que 
contingui tots els punts de llum; indicar si es manté la llumenera i el suport 
existents, o bé si es preveu renovar-ho tot o només una part, i indicar les 
característiques de les futures llumeneres (marca, model, potència, 
temperatura de color, etc.). 
Si es proposa la instal·lació d’algun sistema (per exemple, sistemes de 
telegestió, rellotges astronòmics o protectors contra sobretensions a quadre) 
caldrà descriure les característiques i prestacions del sistema. 

 Pressupost detallat de les actuacions. 
Avaluació econòmica de les actuacions i propostes descrites en el punt anterior, 
amb indicació del preu detallat per a cada concepte i especificació dels costos 
de mà d’obra associats a cada partida.  
En el pressupost s’han de separar les partides econòmiques que estan 
destinades únicament a eficiència energètica de les partides destinades a 
millorar la gestió de la instal·lació (sistema de telegestió) i de les partides que 
fan referència a les mesures correctores per donar compliment a normativa. 
Cal classificar les inversions necessàries per a cada quadre elèctric. 
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 Càlcul dels estalvis energètics i econòmics. 
Càlcul del consum energètic i econòmic de la instal·lació remodelada  
Anàlisi de l’estalvi econòmic assolit amb un ajust de les potències 
contractades. 
Anàlisi de l’estalvi energètic i econòmic global assolit amb la millora de 
l’eficiència energètica de la instal·lació. 
Anàlisi de l’estalvi d’emissions de GEH aconseguit amb la millora de 
l’eficiència energètica de la instal·lació. 

 Anàlisi de la viabilitat econòmica. 
Anàlisi de la viabilitat econòmica de les millores en eficiència energètica. 
Càlcul del període de retorn de la inversió.  

 Pla de negoci per a un contracte amb ESE. 
Determinació dels paràmetres econòmics de la licitació: Realització d’un pla de 
negoci per als anys de la licitació que contingui el càlcul dels corresponents 
VAN, TIR, flux de caixa i període d’amortització de les propostes.” 

 
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.”  
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 11è, que és l’aprovació inicial de 
les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona als ajuntaments en el 
marc del programa «Del Pla a l’acció» per a l’anualitat 2022-2023. D’acord? Senyor 
Amat, si vol seguir. 
El diputat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i manifesta: Gràcies, 
president. Bé, en aquestes bases «Del Pla a l’acció» deixeu-me començar, però és 
que estic content. Hem augmentat aquesta partida en un 20 %. És a dir, que el que 
estem fent és aprovar una dotació que, com deia molt bé el president, és per a dos 
anys, que puja a 2.650.000 €. Per tant, és una mostra del nostre compromís amb la 
lluita contra el canvi climàtic, la seva mitigació i amb les ganes d’acompanyar els 
ajuntaments de la nostra demarcació en aquest camí cap a la transició energètica i cap 
a fomentar l’estalvi energètic, la mobilitat sostenible i tenir un entorn més saludable. 
Aquesta és la nostra humil aportació. 
Aleshores, comentar. Aquestes són unes bases molt llargues, però el resum seria: 
abans hi havia 6 línies, ara n’hi ha 7. No és que hàgim creat una de nova, sinó que 
abans estava juntament amb la de comptabilitat energètica i els punts d’informació 
energètica, i aquestes les hem separat. Pel que fa a la comptabilitat energètica, 
continuem en la línia d’ajudar els municipis per tenir software, per poder fer una bona 
comptabilitat per aconseguir una bona eficiència energètica. Pel que fa a la línia 2 de 
mobilitat sostenible, aquí sí, destacar que hem afegit bicis elèctriques i carregadors 
elèctrics. És a dir, que fins i tot els municipis que vulguin dotar d’aquests vehicles als 
seus treballadors i, per tant, puguin desplaçar-se en bici elèctrica, podran demanar-ho. 
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I també incentivem, puntuem, el fet de fomentar el cotxe compartit. És a dir, sí quan es 
compra un vehicle elèctric un cop dins l’horari de l’ajuntament ja s’ha fet servir, es 
pugui posar a disposició de la ciutadania i fomentar aquest ús del cotxe compartit. El 
punt 3, el de l’eficiència energètica i reducció d’emissions, sobretot aquí destacar que 
subvencionem la posada en marxa i acompanyem els ajuntaments dels municipis del 
porta a porta, més que res dins l’apartat de reducció d’emissions. Pel que fa a la línia 4, 
parlem del tractament integral de l’enllumenat públic. Per tant, aquí estem parlant tant 
d’inversió com de manteniment. Per això diem tractament integral i seguint amb 
aquesta línia de fomentar que l’enllumenat públic sigui més eficient, amb leds, etc. i ja 
portem un temps fent-ho amb, la veritat, molt bons resultats. El punt 5 i el 6 s’hi 
assemblen, però els separem clarament. Un fa referència a la instal·lació de 
fotovoltaica. Aquí el que ajudem és en tot l’acompanyament als municipis. Recordar 
que també tenim el Pla de serveis, que hi ha algunes coses com la redacció de 
projectes que estan en una altra banda. I el tema de les comunitats locals d’energia, en 
aquests moments en tenim 69, quatre ja pràcticament en marxa... No, quatre no, dos 
ja estan pràcticament funcionant, dos més pràcticament; uns dotze ajuntaments que ja 
estan en la fase de poder licitar en els seus respectius municipis i fins a 69, que ja han 
començat el camí i esperem que s’hi apuntin molts més. I hem fet una aposta forta per 
tota la qüestió de la comunitat energètica. 
I per últim, d’aquesta línia 7, hi ha els punts d’informació energètica, que és el que hem 
separat [...] que em referia anteriorment, la idea és per reforçar aquests punts i 
fomentar la presència d’un tècnic i sobretot fer el seguiment dels resultats que té 
aquest tècnic. És a dir, no valdrà només... la paraula valdrà no és maca... no volem 
només que hi hagi un tècnic i prou, sinó que també aquest tècnic es presenti davant de 
mi per fer i informar, doncs ha tingut aquests resultats. I tot això es tindrà en compte en 
el moment de la subvenció. És un resum molt sintètic de tot el que fa aquest «Del Pla 
a l’acció», que per nosaltres és important. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Amat. Alguna consideració? Sí, 
senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies. Bé, de fet 
nosaltres també estem contentes per dues coses. La primera, perquè s’hagi 
augmentat, efectivament, aquesta partida un 20 %. Això certament és una bona notícia. 
Estem també contentes. La segona és que també qui capitanegi, diguéssim, tota l’àrea 
de Medi Ambient sigui el diputat Amat perquè sabem i som conscients que té una 
enorme sensibilitat pel tema ambiental. Per tant, per això també estem contentes. El 
que passa és que sí que volem aprofitar també aquests espais, sempre diem: 
«aprofitem aquest espai»... Nosaltres estem a l’oposició; per tant, no tenim cap 
potestat per decidir res, però sí per obrir espais potser una mica de reflexió. Per què ho 
dic això? Doncs perquè a vegades tenim dubtes, de forma global, sobre les polítiques 
ambientals que es promouen des de la Diputació, en sentit general. I ara intentaré 
explicar-me molt breument. Per a nosaltres el que es subvenciona i el que no es 
subvenciona des de la Diputació, en tots els àmbits, condiciona en certa manera les 
polítiques que es fan en l’àmbit local, que òbviament necessiten recursos per 
implementar aquestes polítiques, però és veritat que la forma com es determinen i es 
dibuixen les convencions acaba dibuixant una mica quines són les polítiques que es 
faran en l’àmbit local. I aquest és el punt. A nosaltres... deia el senyor Amat que la 
Diputació té un gran compromís per la lluita contra el canvi climàtic i pel tema de la 
transició energètica. Això públicament s’ha exposat moltes vegades, però nosaltres 
potser de vegades el que diem és: d’acord, aquesta és la idea: compromís contra el 
canvi climàtic i amb la transició energètica, però la pregunta que ens fem és: quina 
transició energètica volem fer? Hi ha molts tipus de transició energètica. Una transició 
és la que va en la línia de continuar consumint el mateix nivell d’energia i un altre tipus 
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de transició energètica va en la línia de potser implementar polítiques que vagin a la 
disminució del consum de l’esfera energètica i de materials. Aquesta segona via és la 
que nosaltres d’alguna manera intentem defensar. No només nosaltres, sinó que de fet 
tota la comunitat científica, molta part de la comunitat científica internacional està 
donant avisos sobre aquest aspecte, que hem d’intentar d’alguna manera, a nivell de 
la societat, disminuir el consum d’energia. I ens sembla que tot i les bones intencions 
de fer aquestes línies de subvencions que estan orientades al foment... Per exemple, 
la línia 2, el foment de la mobilitat sostenible, per exemple, es diu que es promou la 
mobilitat sostenible. De fet, el senyor Amat ho ha descrit perfectament, quan en realitat 
ens sembla que s’està fomentant l’electrificació dels vehicles, ja siguin cotxes o 
bicicletes. També és una cosa que es valorava positivament, això de les bicicletes. Per 
a nosaltres, l’electrificació de la mobilitat requereix una potència que ara no tenim. Per 
fer elèctric el que avui fem amb motors perquè el plantejament de les polítiques 
ambientals o d’aquestes línies de subvencions és: electrifiquem tota la mobilitat. Això 
té unes conseqüències. Si electrifiquem tot el que va amb motor, o ho electrifiquem tot, 
acabarem necessitant la mateixa energia. Per a nosaltres promoure l’electrificació 
generarà també problemes si no s’ha planificat correctament tot això. Ens agradaria 
saber, no aquí, a altres espais; es promou a tot arreu l’electrificació i la pregunta que 
ens fem és: la gent està comptant amb quins materials es necessiten electrificar tot 
això? Els vehicles elèctrics, les bicicletes... Les bicicletes necessiten bateries, les 
bateries tenen liti, el liti és escàs... Com el liti, molts elements de taula periòdica són 
escassos. Per tant, fem aquesta reflexió. I ens va bé tenir aquest espai perquè és com 
una mica d’altaveu per dir: Tenim dubtes sobre això. Només dubtes, diguem que la 
feina estigui ben feta i que des de l’àrea es treballa molt bé aquestes línies de 
subvencions, però tenim dubtes. Dèiem que això de la fabricació de vehicles elèctrics 
també genera CO2 i també genera consum de materials. La mateixa càrrega de 
bateries necessita generació d’electricitat, que evidentment es relaciona tot això amb 
la promoció d’energies renovables. Bé, nosaltres tenim dubtes sobre això. També 
tenim dubtes, per exemple, a la línia 6 es parla de comunitats energètiques intel·ligents, 
i dins les despeses subvencionables hi entra la instal·lació dels punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics. Aquest punt ja el vam comentar a les comissions informatives i se’m 
va respondre molt bé per part dels tècnics i se’m va explicar que tot això era perquè es 
relacionava aquesta línia, aquesta idea d’aquests punts de recàrrega o aquests espais 
de generació d’energia amb els vehicles elèctrics. Per tant, es torna a apostar per 
l’electrificació. Nosaltres és el dubte que plantegem i que exposem aquí, que tot sigui 
electrificació. Tenim dubtes i ens agradaria que des de la Diputació s’obrissin línies cap 
a la promoció del transport col·lectiu, per exemple. Per a nosaltres és com un aterratge 
d’aquestes polítiques que haureu sentit a dir, les del New Green Deal europeu. És a dir, 
anem fent coses sota el paraigua d’una famosa sostenibilitat, que és una paraula que 
s’ha pervertit bastant últimament. Sobre aquest paraigua de la sostenibilitat es 
continuen destinant diners públics a continuar creixent i continuar fent les coses, entre 
cometes, verdes, ho posem verd i així queda millor. Dubtem d’això, nosaltres. El que 
havia de ser per a nosaltres l’estratègia per salvar-nos del caos climàtic, per a 
nosaltres s’ha acabat convertint en una estratègia verda per mantenir el creixement. 
Em sembla que ja s’està veient una mica la línia del que estic dient. És aquest punt, la 
línia de transició energètica. Hi ha una via que és electrificar-ho tot, no dir res sobre el 
consum d’energia, que és el que nosaltres qüestionem. I una altra línia que d’alguna 
manera diu: home, està bé fer transició, però per què? És a dir, potser per fer-ho 
diferent i no consumir tanta energia. El nostre posicionament, ja ho hem comentat, és 
el d’abstenció perquè proposem que hi ha una altra estratègia de transició possible i 
una transició que hauria d’anar acompanyada d’una menor demanda de l’energia a la 
societat i que sigui satisfeta de forma sostenible. I evidentment que aquesta producció 
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d’energia estigui en mans de persones i no de multinacionals energètiques. I ja per 
acabar, l’altra línia que també ho vam comentar a informatives, és la línia 7, que ja vam 
exposar que hauria sigut interessant aquesta línia, que és positiva, de punts 
d’informació energètica municipals, ens semblava que hauria estat bé que s’hagués 
ampliat la possibilitat que municipis com Sant Feliu, Blanes, Figueres, Girona, Salt... 
que també tenen necessitats en aquest aspecte s’hi poguessin incloure. Només és 
això. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. No sé si té alguna cosa a... 
El diputat senyor Lluís Amat, respon: Sí, molt ràpid. De fet, ja hi estem molt a prop 
perquè, a veure, en el següent punt, per exemple, parlarem de les bases que farem 
per a les calderes de xarxa de calor. Per tant, ja hi és en una altra línia. Després quan 
parlem d’eficiència energètica, precisament, millorar tota l’eficiència va en la línia del 
que vostè diu. Hi estem d’acord, que és a vegades com més eficiència hi hagi, millor. I 
a banda d’això, l’últim que ha dit, també. És el tema de les comunitats energètiques. 
És a dir, i a més a més, per sort aquesta setmana passada la Generalitat va aprovar 
unes bases de foment de les comunitats privades o particulars que no 
necessàriament... nosaltres les que hem tret és: comunitats energètiques a través de 
sostre públic, que és el que podem fer des de la Diputació. Però, en canvi, ara s’hi 
afegirà. Per tant, també hi combreguem. I, per últim, ja ho deia vostè mateixa, els 
punts de càrrega venen també amb tot el tema de les fotovoltaiques per autoconsum, 
per consum propi. És a dir, que aquests carregadors pengen d’aquestes plaques que 
es posin als diferents sostres públics. Per tant, vaja, jo veig que no estem pas tan lluny, 
en absolut. Però totes les reflexions són benvingudes, sens dubte. 
El senyor President intervé i manifesta: Sí, només afegir que malgrat el senyor Amat 
ha pogut fer un pressupost una mica més elevat i tingui una especial sensibilitat, que li 
reconeix vostè, i que també li reconec jo, sí que és cert que hi ha qüestions en les 
quals no hi podrem entrar. És a dir, per exemple, amb el transport públic, perquè hi ha 
coses que són competència nostra i hi ha coses que no són competència nostra. I el 
que nosaltres no farem és assumir competències que no ens toquen, i a més quan són 
competències que poden estar cobertes a través de la Generalitat de Catalunya, que 
és qui és competent en aquests temes. Nosaltres tenim les competències sobretot 
d’ajudar especialment els municipis, que és el que les polítiques que ens ha explicat 
en les set línies el senyor Amat precisament van en l’àmbit de l’ajuda als ajuntaments 
de la nostra demarcació. Per això, s’ha d’interpretar sempre el rol on juguem en 
aquesta casa, i el rol que juguem en aquesta casa és aquest i no és un altre, que en 
tot cas en un altre hi tenen les competències que els donen. Moltes gràcies.  
Entenc que tots els vots són a favor. El seu que ha dit? Abstenció. Per tant, senyor 
secretari, amb 1 abstenció i 25 seguim avançant. 
 
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.  
 
12. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions de la Diputació 

de Girona als ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor 
amb biomassa i/o bioenergia i xarxes de calor municipals - Medi Ambient 

 
“El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora l’eix 
estratègic “Sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l'economia 
verda”, amb els objectius de disminuir la demanda de recursos naturals dels municipis 
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de comarques gironines, amb especial atenció a l’energia i l'aigua i disminuir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle, promoure l’ocupació en sectors emergents 
d'eficiència energètica, energies renovables, mobilitat sostenible i prevenció de residus 
i incentivar l'economia verda com a motor de la recuperació econòmica amb capacitat 
de generar ocupació socialment equitativa i ambientalment responsable.  
Aquest eix es concreta, entre altres, amb la línia d’instal·lació de calderes i i xarxes de 
calor amb biomassa en edificis públics, la qual es desenvolupa mitjançant una 
convocatòria en concurrència pública de subvencions en la modalitat oberta. 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, és coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el 
Clima, i dóna suport als ajuntaments signataris del Pacte per a que executin les 
actuacions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
Aquestes bases tenen per finalitat subvencionar inversions per a la instal·lació de 
sistemes de producció amb biomassa (calderes) i/o bioenergia i microxarxes i xarxes 
de calor municipal contemplades en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i 
Clima (PAESC) aprovats pels ajuntaments. 
 
Tant el contingut com la tramitació de les bases reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona als ajuntaments la instal·lació de sistemes de producció amb 
biomassa (calderes) i/o bioenergia i xarxes de calor municipal 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 les bases esmentades és el Ple de la Diputació, 
d’acord amb l’article 124 del ROAS. 
 
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 de la 
Diputació de Girona als Ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb 
biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals, que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
 “BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS 
AJUNTAMENTS PER INSTAL·LAR SISTEMES DE PRODUCCIÓ DE CALOR AMB 
BIOMASSA i/o BIOENERGIA I XARXES DE CALOR MUNICIPALS 
 
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 a 
instal·lacions de sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i xarxes de 
calor municipals planificades prèviament en plans d’acció d’energia sostenible i clima 
(PAESC)1, aprovats. 
1 Excepcionalment, per a la convocatòria de 2022 s’acceptaran accions previstes en els PAES ja aprovats 
que feien una previsió d’accions fins al 2020. Excepcionalment per a la convocatòria de 2022, 
s’acceptaran accions previstes en els PAESC en fase de redacció per al conjunt de municipis de les 
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comarques gironines, a través del Pla de Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició 
Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona. 
 
Les subvencions es defineixen en dues línies: 
 
Línia 1.  
 
1.1 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear o ampliar 
micro-xarxes de calor, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència 
energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil.  
 
1.2 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biogàs o crear o ampliar 
micro-xarxes de calor que funcionin amb biogàs al 100%, de potències menors o 
iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de 
CO2 d’origen fòssil.  
 
S’accepten solucions mixtes que contemplin la línia 1.1  i 1.2. 
 
Per als dos casos, en aquest tipus de contractes, una empresa ha de gestionar de 
manera integral la instal·lació, l’ha de mantenir i dur a terme les mesures necessàries 
per aconseguir un estalvi i control energètic. 
 
Línia 2.  
 
2.1 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear o ampliar xarxes o 
micro-xarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar 
l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil.  
 
2.2 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biogàs o crear o ampliar 
micro-xarxes de calor que funcionin amb biogàs al 100%, de potències majors  a 70 
kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 
d’origen fòssil. 
 
S’accepten solucions mixtes que contemplin la línia 2.1 i 2.2 o línia 1. 
 
Per a tots els casos, en aquest tipus de contractes, una empresa ha de gestionar de 
manera integral la instal·lació, l’ha de mantenir i dur a terme les mesures necessàries 
per aconseguir un estalvi i control energètic. 
 
En cas que la Diputació de Girona ho determini, en ambdues línies els criteris de 
puntuació dels projectes presentats s’utilitzaran per seleccionar els projectes que la 
Diputació de Girona podrà presentar de forma agrupada pels municipis a les properes 
convocatòries de la convocatòria d’IDAE de «Proyectos singulares en economia baja 
en carbono» o convocatòries similars. 
 
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. 
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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.  
 
La Junta de Govern és l’òrgan competent per a la resolució de les convocatòries 
subjectes a aquestes bases, les quals hauran de contenir, com a mínim el següent: 

Referència a les bases reguladores, amb indicació del butlletí oficial on s’han 
publicat, 
Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i la quantia total màxima 
que es destina a la convocatòria, la qual podrà ser ampliable si així ho 
determina la pròpia convocatòria,  
el termini de presentació de sol·licituds,  
els terminis d’execució i justificació de les despeses,  
el termini de resolució de la convocatòria i notificació als interessats,  
la indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa o l’òrgan davant el 
qual es pot interposar recurs administratiu i els òrgans jurisdiccionals als quals 
es pot recórrer, 

mitjà de notificació o publicació. 
 
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. 

 
Les accions hauran d’estar directament dirigides a l’execució d’accions en 
instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic de biomassa o biogàs. En concret, es 
considera despesa subvencionable els conceptes que es detallen a continuació: 
 
En el cas de calderes i xarxes municipals públiques de biomassa: 
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
b) Sistema d’emmagatzematge de la biomassa. 
c) Sistema d’alimentació de la caldera. 
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors tèrmics i 
accessoris). 
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera 
de biomassa i a la xarxa de distribució tèrmica i que no formi part del sistema de 
calefacció intern de l’edifici. 
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a f) anteriors. 
h) Direcció d’obra. 
 
En el cas de xarxes o microxarxes municipals publico-privades els conceptes 
subvencionables seran els mateixos esmentats de a) a h) dels punts anteriors tenint en 
compte que només se subvencionaran els elements de titularitat municipal de la xarxa 
o microxarxa . 
 
En el cas de calderes i xarxes municipals públiques de bioenergia 
 Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. 
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 Sistema de canalització del gas de l’origen fins al punt de generació tèrmica. 
 Sistema de producció de calor amb biogàs (caldera i accessoris). En el cas que la 

xarxa funcioni amb motor elèctric amb recuperació tèrmica, tan sols se 
subvencionarà el cost complementari associat a la unitat de recuperació tèrmica del 
motor (recuperació de calor de camises del motor i gasos de combustió). 

 Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la unitat de 
generació tèrmica i a la xarxa de distribució tèrmica i que no formi part del sistema 
de calefacció intern de l’edifici. 

 Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. 
 Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a d) anteriors. 
 Direcció d’obra. 
En el cas de xarxes o microxarxes municipals publico-privades els conceptes 
subvencionables seran els mateixos esmentats de a) a g) dels punts anteriors tenint en 
compte que només se subvencionaran els elements de titularitat municipal de la xarxa 
o microxarxa. 
 
Les calderes d’estella o de biogàs hauran de tenir una eficiència energètica mínima del 
90 % i, a excepció de les de llenya, han de ser automàtiques. 
 
Per a les línies 1 i 2 
 
Les calderes hauran de ser d’estella forestal procedent de la gestió forestal sostenible i 
amb la mínima petjada de carboni en el seu transport. Es podran acceptar altres tipus 
de biomassa d’origen agrícola sempre que se’n garanteixi la qualitat i la mínima 
petjada de carboni en el seu transport.  
 
Per als casos on no hi hagi equip de producció tèrmica nou, però sí ampliació de xarxa 
de distribució tèrmica, la potència tèrmica que es tindrà en compte serà la suma de 
potències tèrmiques de les diferents unitats de transferència en les unitats terminals de 
cadascun dels edificis on es produeix l’ampliació de la xarxa. 
 
Es contempla l’opció d’utilitzar una caldera de biogàs al 100% o bé un motor amb 
aprofitament tèrmic si la xarxa o instal·lació està lligada a una planta de producció de 
biogàs.  
 
El biogàs ha de procedir d’una planta local de digestió anaeròbia de matèria orgànica o 
bé d’una planta de gasificació on el gas de síntesi procedeixi de biomassa amb 
acreditada gestió forestal i sostenible, i en que es garanteixi la mínima petjada de 
carboni en el seu transport. La subvenció en aquest cas concret, no contempla la 
producció del biogàs en origen, sinó la seva distribució i el seu aprofitament energètic 
tèrmic per a xarxes municipals.  
 
Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responen a 
la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases.  
 
Despeses no subvencionables: 
 Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici 

(radiadors, canonades, vàlvules, etc.). 
 La redacció de projectes, estudis o documents tècnics. 
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 En general, les inversions que, un cop analitzades, no resultin adequades des del 
punt de vista tècnic o les que tinguin un període d’amortització en termes d’estalvi 
que superi la seva vida útil (25 anys). 

 En el cas de xarxes que funcionin amb biogàs, no són subvencionables equips ni 
material relacionat amb la planta de digestió anaeròbia/gasificació on es produeix el 
biogàs en origen. Pel que fa al motor elèctric de biogàs, tan sols és subvencionable 
la part complementària que impliqui la recuperació tèrmica. 

 
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: 
Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que estableixi 
la convocatòria de subvencions. 
 
Condicions d’execució: 
En les actuacions inventariables el període durant el qual el beneficiari haurà de 
destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció, no pot ser inferior 
a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys per a la resta de 
béns (art. 31.4 de l’LGS). 
 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província 
de Girona signataris del Pacte d’alcaldies per al clima i l’energia. 
 
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. 
 
Per a cadascuna de les línies es fixen els següents imports màxims: 
 
Línia 1: per a calderes o xarxes de calor de menys de 70 kW, l’import màxim de la 
subvenció serà de 30.000 euros. 
 
Línia 2: per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, l’import màxim de la 
subvenció serà de 70.000 euros. 
 
Les despeses per fer les actuacions són considerades per defecte com a inversió. En 
cas que el sol·licitant tingui previst executar la despesa mitjançant contracte de 
servei/subministrament, cal que ho especifiqui en la sol·licitud. 
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El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada 
acció que corresponguin al que especifica la base 3. 
 
En cas de manca de dotació pressupostària per tal de poder assolir els imports 
sol·licitats es podrà reduir l’import màxim de subvenció per a què el període de retorn 
de la inversió no sigui inferior a 5 anys. 
 
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s’hagi sol·licitat o del 
màxim atorgable d’acord amb la puntuació obtinguda, segons sigui el cas, amb 
l’objectiu de repartir a parts iguals el pressupost disponible entre accions que tinguin la 
mateixa puntuació.  
 
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 50% de les despeses 
elegibles. 
 
En el cas que el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa 
puntuació representi 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 podrà no 
atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants després 
d’analitzar-ne els efectes directes de reducció d’emissions en relació amb la inversió. 
 
En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge màxim establert en la 
resolució de la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. 

 
6. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria i línia. En cas 
que es presenti més d’una sol·licitud per línia, 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, l’esmentat 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: 
 
a) El projecte executiu o avantprojecte signat per un tècnic facultatiu competent. 
S’adjunten els annexos I i II com a referència de continguts i de desglossat dels 
amidaments i pressupost respectivament. En el cas de xarxes publico-privades caldrà 
que es pressupostin de manera desglossada els elements de la xarxa de titularitat 
municipal (Caldera, sitja, edificacions, xarxa i escomesa, si s’escau). 
 
b) Una taula amb la llista d’imports amb l’IVA desglossat, consums i conceptes de les 
factures de subministrament energètic per a calefacció dels últims tres anys, així com 
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de les partides de manteniment si s’escau, certificada pel secretari-interventor. Aquesta 
taula s’ha de lliurar també en format de full de càlcul editable. 
 
c) Si s’escau, el certificat de la titularitat i/o gestió municipal dels béns i serveis 
municipals en els quals s’instal·larà la caldera.  
 
d) L’informe o autorització del Departament d’Ensenyament necessari per al canvi de 
sistema de calefacció, en cas que aquest es realitzi en un edifici de la seva 
competència (Escoles, llars d’infants, etc.). 
 
En cas de sol·licituds on es faci constar la vinculació del subministrament d’estella a 
actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible: 
 
e) Declaració responsable que s’utilitzarà biomassa forestal local amb certificat de 
gestió forestal sostenible, que acredita la utilització de biomassa procedent de la gestió 
forestal sostenible de boscos de l’àmbit local per a la producció d’energia de biomassa, 
o biomassa provinent d’actuacions de prevenció d’incendis. La declaració responsable 
ha de constar directament en la sol·licitud de subvenció. 
 
En cas de sol·licituds on es faci constar que el municipi compta amb un sistema de 
comptabilitat energètica tèrmica: 
 
f) Declaració responsable on consti que el municipi compta amb un sistema de 
comptabilitat energètica amb seguiment del consums tèrmics dels edificis. La 
declaració responsable ha de constar directament en la sol·licitud de subvenció. 
 
En cas de sol·licituds on es faci constar que l’origen del biogàs utilitzat prové de 
digestió anaeròbia de matèria orgànica: 
 
g) Declaració responsable on consti que el biogàs utilitzat procedeix de codigestió 
anaeròbia on la matèria orgànica utilitzada és FORM municipal, fangs d’EDAR o bé 
dejeccions ramaderes. La declaració responsable ha de constar directament en la 
sol·licitud de subvenció. 
 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com 
a màxim, excepte la taula de dades de consums energètics, que haurà de ser en 
format de full de càlcul editable. 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. En el cas de projectes que ocupin més 10MB, la 
documentació es podrà enviar mitjançant un link a un fitxer descarregable, fent-ho 
constar a l’apartat d’Observacions de 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’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. 
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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. 
 
7. Criteris de valoració 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen 
més avall i el resultat serà la suma dels punts dels diferents criteris. 
 

Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts 

Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.001 habitants 

2 
1,5 
1 
0,5 

 
Criteris de gestió i  sostenibilitat Nombre de punts  
Municipi que disposi d’un sistema en funcionament de comptabilitat i 
seguiment energètic municipal que inclogui l’energia tèrmica 

1 

Utilització de biomassa forestal procedent de la gestió forestal sostenible o 
d’actuacions de prevenció d’incendis en l’àmbit local. 

1 

Utilització de biogàs procedent de la codigestió anaeròbia on s’hi tracta 
FORM municipal, fangs d’EDAR municipals i/o dejeccions ramaderes 

1 

 
Criteris tècnics ambientals i econòmics Puntuació màxima  
Període d’amortització de les inversions (Es donarà la puntuació màxima a 
la sol·licitud que tingui un període d’amortització en anys més baix, amb el 
llindar mínim de 5 anys, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la 
fórmula següent: període mínim presentat x 3 / període de la sol·licitud 
analitzada.) 

3 

Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la 
sol·licitud que tingui una major reducció d’emissions, i a la resta, una 
puntuació proporcional, segons la fórmula següent: emissions estalviades 
de la sol·licitud analitzada x 4 / màximes emissions estalviades 
presentades**.)  

4 

 
**En cas que hi hagi grans instal·lacions que descompensin la proporció, se’ls 
assignaran 4 punts i es prendran com a màximes les següents. 
 
Per tal d’assolir un major impacte sobre el territori rebran dos punts complementaris les 
sol·licituds dels municipis que no hagin percebut cap subvenció del Servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes o xarxes de 
biomassa forestal durant els 2 anys anteriors al de la convocatòria. 
Les sol·licituds se seleccionaran 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. 
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Els ajuts s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel 
de 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: 
 

Rang de puntuació obtinguda Percentatge aplicat a l’import màxim 
subvencionable 

>8 punts  100% 
6-8 punts 85% 
<6 punts 70% 

 
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible serà el resultat d’aplicar 
aquests percentatges als imports màxims per a cada línia i serà definit en la resolució. 
En cas que l’aplicació d’aquests percentatges no esgoti la dotació disponible, l’import 
disponible s’atorgarà primer a la sol·licitud amb major puntuació i després a la resta de 
sol·licituds amb ordre decreixent fins a esgotar la dotació disponible. En qualsevol cas 
la repartició es realitzarà fins a assolir, com a molt, els imports i percentatges que les 
presents bases estableixen com a màxims per a cada línia.  
 
Les sol·licituds no ateses per manca de pressupost podran quedar en llista d’espera 
per al cas que hi hagi renúncies que alliberin prou crèdit com per atorgar les 
subvencions. Aquesta llista serà vigent fins al 31 d’octubre de l’any d’aprovació de 
cada convocatòria. 
 
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 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 
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: 
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Presidència:  
La presidenta de la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat o la persona en qui 
delegui. 
 
Vicepresidència:  
El diputat de Medi Ambient 
 
Vocals:   
El cap del Servei de Medi Ambient o el tècnic/a en qui delegui 
Un tècnic/a competent en bioenergia del Servei de Medi Ambient 
 
Actuarà com a secretària de la comissió avaluadora 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 dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
 
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. 
 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, 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 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, 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 
renunciés 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’hagués alliberat crèdit suficient per atendre almenys 
una de les sol·licituds denegades. 
 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció 
a l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini 
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improrrogable de 15 dies. Una vegada l’interessat 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 
El beneficiari ha d’acceptar expressament la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, en el 
termini d’1 mes a comptar de la notificació de l’acord de concessió de la subvenció. 
 
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: 
 

- En el cas de subvencions d’import igual o superior a 60.000 €, caldrà 
d’adjuntar-hi les factures justificatives de la despesa d’inversió o despesa 
tipificada com a serveis energètics. 
 

- Contracte, quan sigui el cas, amb empreses o microempreses de serveis 
energètics o contracte de concessió o equivalent, en el qual es defineixi el cost 
de la inversió realitzada, el període de durada del contracte i la tipologia i cost 
de les quotes d’aquest. En cas que sigui oportú, el contracte haurà d’incloure el 
certificat de gestió forestal sostenible que acredita la utilització de boscos 
sostenibles per a la producció d’energia de biomassa o bé l’origen del biogàs. 
 

- En el cas d’ampliacions de xarxes, caldrà facilitar el contracte, que podrà ser un 
contracte d’obres, però també caldrà fer constar que la instal·lació primària 
disposa de contracte de manteniment de la caldera de biomassa i contractes de 
subministrament d’estella, d’acord amb el punt h), si s’escau (ja sigui un 
contracte en format conjunt amb l’empresa de serveis energètics o contractes 
separats). 
 

- Certificat del secretari o 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. 
 

- Una memòria explicativa de les actuacions fetes i els resultats obtinguts. La 
memòria ha de contenir, com a mínim, un recull fotogràfic de l’actuació 
subvencionada, la potència tèrmica instal·lada, la marca i model de la caldera 
finalment instal·lada i el nombre d’edificis calefactats. 
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- Justificació documental de l’obligació de difusió i publicitat de la subvenció, 
d’acord amb el que estableix la base 21: Un exemplar o còpia de tots els 
materials de difusió o publicitat de les accions realitzades i una fotografia del 
cartell/panell informatiu exposat a la sala de calderes o l’edifici. 

 
- El certificat final d’obra signat pel tècnic competent o, en cas de contracte de 

serveis energètics, un certificat del secretari de l’ajuntament conforme es posa 
en marxa el servei de calefacció amb biomassa/biogàs. 

 
- En cas de subvencions per a inversions vinculades a la gestió forestal 

sostenible o a la prevenció d’incendis, una còpia del contracte de 
subministrament d’estella forestal en què consti que es disposa de certificat de 
gestió forestal sostenible i de qualitat (granulometria i humitat), que inclogui la 
penalització per les emissions de CO2 en el transport, o bé una còpia del 
contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics en què es 
defineixin les condicions esmentades. Aquest contracte no serà necessari si 
aquesta informació ja consta en el contracte fet amb l’empresa de serveis 
energètics quan aquesta subministri la biomassa. 

 
- En cas de concessions, certificat de secretaria de la inscripció de l’objecte de les 

inversions subvencionades en el catàleg de béns municipals. 
 

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/19nj5O  
 
La informació continguda al formulari és la següent: 

- Dades generals 
- Comarca 
- Municipi 
- Ubicació 

Línia 1 - Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o biogàs o crear o 
ampliar micro-xarxes de calor, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar 
l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil: 

- Import subvencionat 
- Cost total de l'actuació 
- Producció anual d’energia renovable (kWh) 
- Reducció en l’emissió de tones de CO2 anuals 
- Quantitat d’estella consumida anualment (t) 
- Percentatge d’estella de procedència local (%) 
- Superfície forestal gestionada per l’obtenció d’estella (ha) 
- Estalvi econòmic anual (€) 

Línia 2 - Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o biogàs, crear o 
ampliar xarxes o micro-xarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que utilitzin 
biomassa per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 
d’origen fòssil: 
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- Import subvencionat 
- Cost total de l'actuació 
- Producció anual d’energia renovable (kWh) 
- Reducció en l’emissió de tones de CO2 anuals 
- Quantitat d’estella consumida anualment (t) 
- Percentatge d’estella de procedència local (%) 
- Superfície forestal gestionada per l’obtenció d’estella (ha) 
- Estalvi econòmic anual (€) 

 
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. 
 
Caldrà fer constar en el compte justificatiu, com a mínim, l’import de la subvenció a 
través de factures, i la resta de la despesa subvencionable haurà de figurar en el 
contracte. 
 
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. 
 
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 correctament sigui inferior a la despesa mínima a justificar, 
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. 
 
1. Termini 
 
El termini per executar els treballs i justificar les accions subvencionades és el que 
defineixi la convocatòria. 
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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. 

 
La convocatòria podrà 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.  
En el cas de les subvencions vinculades a procediments de contractació agregada 
tramitats per la Diputació, l’òrgan competent per aprovar la convocatòria podrà 
modificar d’ofici el termini de justificació per allargar-lo en cas que els tràmits de 
licitació es demorin per causes alienes als beneficiaris. 
 
2. 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  
La convocatòria podrà establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas 
que ho faci, l’acceptació expressa de la subvenció es considerarà com a sol·licitud de 
pagament anticipat i tindrà els mateixos efectes; en cas contrari, el pagament 
s’efectuarà un cop s’hagi presentat la documentació justificativa. 
 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
 
13. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
 
14. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin o concessionin 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 el beneficiari a 
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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 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 i no suposi un 
canvi de capítol de despesa, 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 de la Diputació de Girona 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) 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 
prèvia de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
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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. 
 
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 subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas 
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a 
la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones 
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del 
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es 
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
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. 
 
Caldrà, com a mínim, fer constar la subvenció mitjançant una notícia inserida a la 
pàgina web municipal i instal·lar en un punt visible de la instal·lació (sala de calderes, 
interior dels edificis connectats a la xarxa o zona propera visible) un cartell o panell 
informatiu (preferentment de material durable) de mida mínima DIN A3, on es faci 
constar expressament: 

- La inversió 
- La generació anual d’energia renovable  
- Si s’escau, l’estalvi anual d’energia 
- Les emissions anuals estalviades 
- El consum d’estella procedent de la gestió forestal sostenible, si s’escau 
- El suport econòmic de la Diputació de Girona 
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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 per què 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 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) 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. 
 

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. 
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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 d’aplicació 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. 
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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 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 
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. 
 
Annex I. Contingut de referència de projectes i avantprojectes 
1 Introducció i objectius  
1.1 Dades bàsiques del promotor  
1.2 Equip tècnic del projecte  
1.3 Antecedents  
1.4 Objectius  
1.5 Contingut i abast  
1.6 Normativa d’aplicació 
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2 Informació general  
2.1  Emplaçament i informació urbanística  
2.2  Estimació de les càrregues tèrmiques dels edificis que s’han de calefactar
  
2.3 Característiques tècniques de les instal·lacions existents (potència, circuits i 

control actual) 
2.4 Característiques tècniques de les instal·lacions futures que s’han de calefactar 

(si s’escau) 
2.5 Ocupació i horari de funcionament de les instal·lacions que s’han de calefactar 
2.6 Consum energètic previst de les dependències que s’han de calefactar 

2.6.1.  Consums energètics de les dependències dels últims tres anys  
2.6.2. Estimació i justificació de consums energètics d’instal·lacions o 

ampliacions futures 
2.6.3. Consums tèrmics previstos amb biomassa  

 
- Descripció del projecte  
o Descripció general del projecte i de la solució adoptada. Descripció de la 

proposta per fases del projecte, si s’escau 
o Generadors de calor. Dimensionament i característiques 
o Combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge 

3.3.1  Característiques de la biomassa que s’utilitzarà 
3.3.2  Demanda de biomassa prevista 
3.3.3  Sistema d’emmagatzematge previst, autonomia  
3.3.4  Sistema d’alimentació de biomassa 

o Sala/es de calderes de biomassa 
o Sistemes hidràulics. Xarxa i connexió amb sales tècniques existents 
o Sistema de control. Descripció del sistema de control  
 
4  Dades energètiques i ambientals  
4.1 Consums energètics i emissions estalviades  
 
5 Dades econòmiques  
5.1 Inversió. Pressupost desglossat per capítols  
5.2 Estalvis econòmics previstos en combustible fòssil  
5.3 Anàlisi de viabilitat i vida útil de la instal·lació 

5.3.1 Paràmetres financers emprats 
5.3.2 Flux de caixa de projecte 

6 Calendari d’execució  
7 Conclusions  
En el cas d’ampliacions de xarxes en què s’aprofiti la caldera existent o bé que el 
combustible sigui 100% biogàs caldrà entregar un document tècnic equivalent. 
 
Annex  II. Amidaments i pressupost detallat i separat per capítols i 
subcapítols  
1 Condicionament de les sales de caldera i, quan sigui el cas, construcció de la 

sitja 
2 Xarxa de calor i abastament de serveis 
3 Instal·lació de caldera de biomassa o biogàs i elements complementaris 
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- Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris 
- Sistema d’alimentació d’estella i ompliment de la sitja, quan sigui el cas 
- Equip generador de calor 
- Xemeneia i components hidràulics 
- Instal·lació elèctrica i de control 
- Instal·lació de protecció contra incendis 

 
4 Instal·lació i connexió a la sala de calderes dels diferents edificis existents 
5 Seguretat i salut 
6 Direcció d’obra 
PLÀNOLS  
- Plànol de situació i paràmetres urbanístics 
- Emplaçament 
- Recorregut de canonades (amb indicació del diàmetre de trams i la distància de 

recorreguts) 
- Sitja, si és el cas, i sala de calderes. Planta.  
- Sitja, si és el cas, i sala de calderes. Alçat.  
- Esquema dels hidràulics de la sala de calderes de biomassa i interconnexions amb 

sales de calderes existents (amb indicació del diàmetre, els materials i els 
aïllaments) 

- Esquema de control 
- Planta. Instal·lacions de la sala de calderes 
- Accés del vehicle de descàrrega 
- Incendis. Justificació de les mesures de protecció contra incendis” 
 
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, manifesta que passaríem al següent punt, que és el punt 12è, que 
ja l’hem introduït, que són les bases reguladores de subvencions de la Diputació als 
ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor (en aquest cas no serà 
elèctric) de biomassa a les xarxes de calor municipals. Senyor Amat, si vol seguir. 
El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i diu: Aquí 
estem parlant d’ajuts per calderes per xarxes de calor amb biomassa o biogàs, que el 
biogàs està costant molt, però nosaltres volem apostar-hi com una línia més, seguint 
amb el que comentàvem abans. En aquest cas el que estem fent és obrir una línia de 
subvenció, bé, mantenir-la, per a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, 
però municipis que hagin signat el PACES, el Pacte de les alcaldies pel clima i 
l’energia, perquè aleshores hi han els objectius. En aquest cas, el que es pretén és, i 
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seguint amb la reflexió, millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció 
d’emissions de CO2 d’origen fòssil. En aquest sentit, s’ha dividit en dues línies. Una és 
la instal·lació de calderes de biomassa o biogàs amb potències iguals o menors de 70 
kW. I l’altra és, en la línia 2, amb potències majors de 70 kW. Cal destacar que aquí es 
poden finançar tant noves calderes com xarxes de calor noves, però també, diguéssim, 
ampliar la xarxa de calor si algun municipi ja té calderes. Per tant, aquí hem introduït 
per fomentar aquesta xarxa de calor i també es podran finançar els motors de 
cogeneració que utilitzin biogàs al cent per cent. Aquesta aposta de fomentar el tema 
del biogàs. Aquí només afegir, per fer el resum, que en el cas de les calderes d’estella 
o de biogàs demanem que caldria tenir una eficiència energètica mínima del 90 %. Per 
què? Per evitar mals funcionaments i que no fos una subvenció ben aprofitada. Aquest 
és el resum. Són molt llargues aquestes bases. 
El senyor President, diu: Alguna altra qüestió aquí? No? Per tant, entenem que 
s’aprova? 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
13. Aprovació de l'acord de partenariat del projecte LIFE medCLIFFS: 

Towards an integrative management of Invasive Alien Plant Species in 
Mediterranean sea cliffs of European interest (LIFE20 NAT/ES/001223) - 
Medi Ambient 

 
“El personal tècnic de l’àrea de medi ambient de la Diputació de Girona, va participar 
en la redacció de la proposta LIFE medCLIFFS: Towards an integrative management 
of Invasive Alien Plant Species in Mediterranean sea cliffs of European interest 
(LIFE20 NAT/ES/001223), a través de la convocatòria de la Unió Europea del 
subprograma Nature and Biodiversity. 
 
La proposta va ser coordinada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
–Institut Botànic de Barcelona (CSIC-IBB), juntament amb els següents socis: 
Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Associació Flora Catalana, Federació 
d’agricultors Viveristes de Catalunya i Consorci del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona.  
 
L’objectiu general del projecte LIFE medCLIFFS és la prevenció, resposta rápida i 
gestió d’espècies de flora exótica invasora en hábitats d’interès comunitari prioritari del 
litoral gironí, i en especial de l’hàbitat 1240 Penya-segats amb vegetació de les costes 
mediterrànies amb Limonium spp endèmics, fent especial èmfasi en el sector del Cap de 
Creus.  
El pressupost total del projecte és de 1.408.273,00 Euros, amb un finançament de la 
Unió Europea de 843.814,00 Euros (59,92% dels costos elegibles). 
El cost total de les actuacions a desenvolupar per la Diputació de Girona en el marc 
del projecte LIFE medCLIFFS és de 258.429,00 Euros. La Diputació de Girona 
contribueix al projecte amb una aportació econòmica total de 103.372,00 euros i 
l’import de la subvenció atorgada per la Unió Europea és de 155.057,00 euros 
(equivalent al 60% del cost total de les actuacions). 
El cost total de les actuacions a executar per la Diputació de Girona es reparteixen de 
la següent forma: 
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Costos de personal 48.334,00 € 
Altres costos directes 193.189,00 € 
Costos indirectes 16.906,00 € 
TOTAL 258.429,00 € 

 
La Comissió Europea i el CSIC, com a soci coordinador del projecte, van signar l’Acord 
de Subvenció (Grant Agreement), el dia 15 d’octubre del 2021.  
El CSIC va enviar el 22/11/2021, l’acord de partenariat a la Diputació de Girona, que 
cal aprovar i signar per formalitzar la participació en el projecte, el qual preveu una 
durada de la seva vigència des de la signatura del document fins a 5 anys després 
d’haver rebut el darrer pagament per part del soci coordinador. 
Atès que la durada de l’acord de partenariat supera els 4 anys, la seva aprovació 
correspon al Ple. 
 
Vist l’informe favorable del servei de Medi Ambient. 
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 l’acord de partenariat del projecte “LIFE medCLIFFS: Towards an 
integrative management of Invasive Alien Plant Species in Mediterranean sea cliffs of 
European interest (LIFE20 NAT/ES/001223), del següent tenor literal: 
 
“Partnership Agreement  
LIFE project medCLIFFS – Agreement Number –  LIFE20 NAT/ES/001223 
 
The coordinating beneficiary: 
1. Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), 
established in Calle Serrano 117, Madrid 28006 Spain, represented by its 
Vice-President for International Affairs, Ángeles Gómez Borrego, 
AND the asociated beneficiaries:  
2. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), 
established in Gran Via de les Corts Catalanes 612-614, Barcelona 08007  Spain, 
represented by its Secretary, David Mascort Subiranas.  
3. Diputació de Girona (DDGI), established in Calle Pujada Sant Martí 4-5, Girona 
17004 Spain, represented by its President, Miquel Noguer Planas. 
4. Associació Flora Catalana (FC), established in Camí de la Bisbal, 12, Albinyana 
(Les Peces) 43716 Spain, represented by its president, Francesc Caralt Rafecas. 
5. Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya (FVC), established in Avinguda 
Beniamino Farina 135 (former Ctra. Nacional II, km 639.5), Vilassar de Mar 
(Barcelona) 08340 Spain, represented by its president, Joan Roig Mas. 
6. Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), established in 
Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, Barcelona 08018 Spain, represented by itsmanager, 
Laia Collado Continente. 
HAVE AGREED 
1. Subject 
This Partnership Agreement is concluded in relation to the LIFE project LIFE 
medCLIFFS: Towards an integrative management of Invasive Alien Plant Species 
in Mediterranean sea cliffs of European interest, as described in Grant Agreement 
LIFE20 NAT/ES/001223, signed on 15h October 2021 annexed hereto. 
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The Grant Agreement (and any amendment thereto) signed by the coordinating 
beneficiary and the European Agency/Commission, which includes Special Conditions, 
the General Conditions in Annex I to the LIFE Grant Agreement (hereinafter referred to 
as "the General Conditions"), the full project proposal and the other annexes, forms an 
integral part of this Partnership Agreement. Unless explicitly stated otherwise, all parts 
of the General Conditions are relevant for and apply to both the coordinating 
beneficiary and the associated beneficiaries. 
The provisions of the Grant Agreement, including the mandate stipulating that the 
associated beneficiaries give the coordinating beneficiary the mandate to act on its 
behalf towards the Agency/Commission, shall take precedence over any other 
agreement between the associated beneficiaries and the coordinating beneficiary that 
may have an effect on the implementation of the above-mentioned grant agreement 
between the coordinating beneficiary and the Agency/Commission. 
2. Duration 
This Partnership Agreement enters into force when the last of the Parties 
(coordinating beneficiary and associated beneficiaries) sign and terminates five 
years after the date of the payment of the balance by the coordinating 
beneficiary to the associated beneficiaries. 
3. Role and obligations of the Coordinating Beneficiary 
Article II.2.3 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
coordinating beneficiary that are: 
a) monitor that the project is implemented in accordance with the Agreement; 
b) be the intermediary for all communications between the beneficiaries and the 
Agency/Commission, except where provided otherwise in the Agreement, and, in 
particular, the coordinating beneficiary shall: 
i. immediately provide the Agency/Commission with the information related to any 
change in the name, address, legal representative as well as in the legal, financial, 
technical, organisational or ownership situation of any of the beneficiaries or of its 
affiliated entities, or to any event likely to affect or delay the implementation of the 
project, of which the coordinating beneficiary is aware, and, for LIFE Nature and 
Biodiversity projects, of any activity by third parties that is likely to have a significant 
negative impact on the sites/species targeted in the project, and if appropriate to take 
measures to persuade third parties to refrain from such activities; 
ii. bear responsibility for supplying all documents and information to the 
Agency/Commission which may be required under the Agreement, except where 
provided otherwise in the Agreement; where information is required from the other 
beneficiaries, the coordinating beneficiary shall bear responsibility for obtaining and 
verifying this information before passing it on to the Agency/Commission; 
c) make the appropriate arrangements for providing any financial guarantees required 
under the Agreement; 
d) establish the requests for payment in accordance with the Agreement; 
e) ensure that all the appropriate payments are made to the other beneficiaries within 
30 days of the receipt of the funds paid by the Agency/Commission unless there is a 
justified delay. The coordinating beneficiary shall inform the Agency/Commission of the 
distribution of the Union contribution; 
f) bear responsibility for providing all the necessary documents in the event of checks 
and audits initiated before the payment of the balance, and in the event of evaluation in 
accordance with Article II.27 as well as for retaining copies of all supporting documents 
of all the associated beneficiaries for at least five years after the balance payment. 
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The coordinating beneficiary shall not subcontract any part of its tasks described in 
points (a) to (f) above to the other beneficiaries or to any other party. 
Furthermore: 
- the coordinating beneficiary shall provide the associated beneficiary with copies of 
technical and financial reports submitted to the Agency/Commission as well as the 
Agency/Commission’s reactions to these documents. The coordinating beneficiary shall 
regularly inform the associated beneficiary about communication with the 
Agency/Commission concerning the project; 
- In exercising the mandate given by the associated beneficiary to act on its behalf, the 
coordinating beneficiary will take into due consideration the interests and concerns of 
the associated beneficiary, whom the coordinating beneficiary will consult whenever 
appropriate and especially prior to requesting any modification of the grant agreement; 
4. Role and obligations of the Associated Beneficiaries 
Article II.2.2 of the General Conditions sets out the role and general obligations of the 
associated beneficiaries:  
a) inform the coordinating beneficiary immediately of any change likely to affect or 
delay the implementation of the project of which the beneficiary is aware, and, for LIFE 
Nature and Biodiversity projects, of any activity by third parties that is likely to have a 
significant negative impact on the sites/species targeted in the project, and if 
appropriate to take measures to persuade third parties to refrain from such activities; 
b) inform the coordinating beneficiary immediately of any change in its legal, financial, 
technical, organisational or ownership situation or of its affiliated entities and of any 
change in its name, address or legal representative or of its affiliated entities; 
c) submit in due time to the coordinating beneficiary: 
i. the data needed to draw up the reports, financial statements and other documents 
provided for in the Agreement; 
ii. all the necessary documents in the event of audits, checks or evaluation in 
accordance with Article II.27; 
iii. any other information to be provided to the Agency/Commission according to the 
Agreement, except where the Agreement requires that such information is submitted 
directly by the beneficiary to the Agency/Commission. 
CSIC, Madrid, is a research and scientific-technical support centre, and acts as the 
Coordinating Beneficiary. The group involved in the project belongs to the Botanical 
Institute of Barcelona (IBB-CSIC). It develops the roles and obligations of (1) Project 
management; (2) Coordination and implementation of the RISKMAPR tool action; (3) 
Data collection for baseline situation and monitoring of the conservation actions; (4) 
Ecosystem services assessment; (5) General communication of the project; (6) 
Technical dissemination; (7) Implementation of the replication strategy of the project; 
(8) Support on the volunteering actions; (9) Support on the eradication actions; (10) 
Support on the development of market and legal tools. 
The Roles of the Associated Beneficiaries are: 
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC): (1) Supervision 
of some subcontracted eradication of IAPS in PNCC; (2) Support on the 
implementation of preparatory actions (facilitation of the contact with owners and local 
social entities); (3) User testing of risk maps and dossiers generated by the RISKMAPR 
tool; (4) Support on the technical dissemination and transfer; (5) Support on the 
general communication of the project. 
- Diputació de Girona (DDGI): (1) Coordination and implementation of the eradication 
of IAPS in PNCC; (2) Support on the implementation of the RISKMAPR tool; (3) 
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Implementation of the legal tools to be adopted by municipalities; (4) Technical 
dissemination and transfer; (5) Support on the general communication and replication 
strategy of the project. 
- Associació Flora Catalana (FC): (1) Active engagement of volunteers; (2) 
Development of the iNaturalist database; (3) Drafting of the dichotomous keys and 
species factsheets to be used by volunteers; (4) Support on the general communication 
of the project. 
- Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya (FVC): (1) Active engagement of 
ornamental stakeholders; (2) Coordination and implementation of the development of 
market and legal tools to prevent the introduction of IAPS; (3) Support on the creation 
of the working group for the development of market and legal tools; (4) Technical 
dissemination and transfer; (5) Support on the general communication of the project. 
- Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB): (1) Coordination 
and implementation of the volunteering action (iNaturalist and expert volunteer’s 
networks); (2) Data collection for baseline situation and monitoring of the conservation 
actions; (3) Organisation of dissemination events to engage volunteers (iNaturalist 
events, BioBlitz); (4)Technical dissemination and transfer; Support on the 
implementation of the RISKMAPR tool; (5) Support on the general communication of 
the project. 
5. Common obligations for the Associated Beneficiaries 
Article II.2.1 of the General Conditions, sets out common obligations for the associated 
beneficiaries: 
a) be jointly and severally responsible for carrying out the project in accordance with 
the terms and conditions of the Agreement; 
b) be responsible for complying with any legal obligation incumbent on them jointly or 
individually; 
c) make appropriate internal arrangements for the proper implementation of the project, 
consistent with the provisions of this Agreement; where provided for in the Special 
Conditions, those arrangements shall take the form of an internal co-operation 
agreement between the beneficiaries; 
d) maintain up-to-date books of account, in accordance with the usual accounting 
conventions imposed on them by law and existing regulations; 
e) ensure that all invoices include a clear reference to the project; 
f) not act, in the context of the project, as sub-contractor or supplier to any other 
beneficiary; 
g) contribute financially to the project; 
The operational plan for the implementation of the project hereto annexed will be the 
reference document ruling the beneficiaries’ obligations in terms of timing and 
deliveries, as well as the modalities concerning project management and reporting 
meetings. 
6. Technical activity reports 
The Associated Beneficiaries shall provide any relevant information to the Coordinating 
Beneficiary in due time before the submission of reports to the Agency/Commission 
and be available with additional information, should the Agency/Commission so 
request. 
The reporting schedule for the project is as follows: 
- On a trimestral basis, all the associated beneficiaries will send the technical working 
progress reports to the Action Leaders that will elaborate an Action consolidated report. 
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The coordinating beneficiary will collect them and will prepare a project consolidated 
version to be provided to the monitoring team 
- The project reports will be scheduled as following: 
o Midterm Report: 31/03/2024 
o Final Report: 30/12/2026 
Table of Actions’ Leader responsibility: 

ACTION  PARTNER LEADER ACTION LEADER 
 A1, A2, C1, 
C2, D1-D3, 
E1-E3, F1, 
F2 

CSIC  Depending on the specific action: 
Sònia Garcia/Jordi López-Pujol/Teresa Garnatje/hired 
project manager/ hired technical coordinator 

- DACC No specific leadership but active participation in: A3, C1, 
C3, D1, D3, F2 

A3, A4, C3 DDGI Maria Guirado (technical coordinator) 
- FC No specific leadership but active participation in: A1, A2, 

C2, F1, F2 
C4 FVC Josep Maria Pagès (technical coordinator) 
- MCNB No specific leadership but active participation in: A1, A2, 

C2, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, F2 
   

Project Team: 
CSIC  Sònia Garcia (Ramón y Cajal scientist /project’s coordinator), Jordi López-Pujol (tenured 

scientist), Teresa Garnatje (tenured scientist), hired project manager, hired technical 
coordinator, hired technical support to managing and coordination  

DACC  Ponç Feliu, Gerard Carrión 
DDGI  Maria Guirado (technical coordinator), Judit Vila (communications officer), Cristina 

Casanellas (administrative staff) 
FC  Francesc Caralt (volunteer’s coordinator) 
FVC  Josep Maria Pagès (technical coordinator), administrative staff (to be determined) 
MCNB Neus Ibáñez (technical coordinator), Neus Nualart (senior technical staff) 

7. Preparation of the visits of the project’s monitoring team 
Technical (deliverables), financial information and the corresponding reports must be 
sent to the project’s monitoring team at least 21 days (twenty-one) prior to the visits of 
the monitoring team, as any other additional information previously requested. Thus, 
Associated Beneficiaries must send the information requested by the Coordinating 
Beneficiary to prepare such visits at least 35 days (thirty-five) prior to the visit of the 
project’s monitoring team. 
8. Financial reporting 
The associated beneficiaries are obliged to report costs as specified in the General 
Conditions and the Grant Agreement. 
Regarding the final statement of expenditure and income, the associated beneficiaries 
shall provide the coordinating beneficiary with a dated and signed "participant cost 
statement summary" at least 30 (thirty) days before the deadline for submission to the 
Agency/Commission of the final report. 
The deadline for the associated beneficiaries to provide the coordinating beneficiary 
with the mid-term financial statement is 30 (thirty) days before the deadline for 
submission to the Agency/Commission of the mid-term report. The financial monitoring 
exercise will be carried out on a semestral basis: all the partners will provide their 
expenses to the coordinating beneficiary in order to allow the cost check. 
The procedure to collect the data and to channel them through the coordinating 
beneficiary regularly is provided in the operational plan for the implementation of the 
project. 
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9. Estimated eligible costs and Associated Beneficiary's financial contribution to 
the project 
The Associated Beneficiaries will implement actions with the following budgetary 
figures: 

  
The estimated total costs incurred by the associated beneficiaries will be regularly 
reviewed during the project. In agreement with the coordinating beneficiary (which will 
take into account the total costs of the project incurred by all participants), the amounts 
specified in this Article can be modified, provided that the modifications are in line with 
the grant agreement concerning the project budget. 
The final settlement will be based on the Agency/Commission's assessment of the final 
statement of expenditure and income and more precisely on the accepted eligible costs 
of the project. 
10. Payment terms 
Unless requested otherwise in writing by the Associated Beneficiaries, the Coordinating 
Beneficiary shall make all payments to the following bank account of the associated 
beneficiaries: 
Bank account DACC  ES58 2100 3000 1522 0160 6208 
Bank account DDGI   ES11 2100 0002 5602 0166 8489  
Bank account FC       ES94 0073 0100 5105 0564 6625 
Bank account FVC     ES93 2100 4558 4602 0001 2736 
Bank account MCNB  ES77 2100 5000 5502 0002 7440 
The payment scheme between the Coordinating Beneficiary and the Associated 
Beneficiaries is: 
Pre-financing 1: 
The following rules will be applied 
The pre-financing will be distributed as follows: 
Beneficiary Short name   Amount of EU Contribution requested in € 
CSIC                                                             

190,321.44 € 
DACC   36,153.20 € 
DDGI   55,700.16 € 
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FC     9,500.00 € 
FVC   13,650.00 € 
MCNB   32,200.80 € 

TOTAL 337,525.60 € 

Pre-financing 2: 
The second payment, up to 40% of the amount of funding from the EU will be made 
after the payment by the EU to the account of the Coordinating Beneficiary, under the 
conditions that the Associated Beneficiary: 
 
a) Complied with all reporting obligations as set out in the Grant Agreement, and 
b) Achieved an expenditure-level equal to 100% of the received pre-financing amount. 
BALANCE: 
The balance will be paid out upon receipt of the final EC contribution by the 
Coordinating Beneficiary, on the basis of the actual eligible costs Associated 
Beneficiary approved by the Commission. 
It will be distributed according to the level of expenses overall supported and approved 
by the Commission. 
The Coordinating Beneficiary and the Associated Beneficiaries agree that all payments 
are considered as pre-financing payments until the Agency/Commission has approved 
the final technical and financial reports and has transferred the final payment to the 
Coordinating Beneficiary. 
The Coordinating Beneficiary shall transfer the share of the final payment to the 
associated beneficiaries after the Agency/Commission has made the final payment. 
The Coordinating Beneficiary may recover any amounts which have been unduly paid 
to the Associated Beneficiaries, including unduly paid amounts identified as such 
during an ex-post audit by the Agency/Commission. 
11. Dissemination 
For the avoidance of doubt, nothing in this Section 10 has impact on the confidentiality 
obligations set out in Section 11. 
10.1. Dissemination of own Results 
During the Project and for a period of 1 year after the end of the Project, the 
dissemination of own Results by one or several Beneficiaries including but not 
restricted to publications and presentations, shall be governed by the following: 
Prior notice of any planned publication shall be given to the other Beneficiaries at least 
45 calendar days before the publication. Any objection to the planned publication shall 
be made in accordance with the Grant Agreement in writing to the Coordinating 
Beneficiary and to the Associated Beneficiary or Beneficiaries proposing the 
dissemination within 30 calendar days after receipt of the notice. If no objection is 
made within the time limit stated above, the publication is permitted. 
An objection is justified if 
(a) the protection of the objecting Beneficiary’s Results or Background would be 
adversely affected 
(b) the objecting Beneficiary’s legitimate interests in relation to the Results or 
Background would be significantly harmed. 
The objection has to include a precise request for necessary modifications. 
If an objection has been raised the involved Beneficiaries shall discuss how to 
overcome the justified grounds for the objection on a timely basis (for example by 
amendment to the planned publication and/or by protecting information before 
publication) and the objecting Beneficiary shall not unreasonably continue the 
opposition if appropriate measures are taken following the discussion. 
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The objecting Beneficiary can request a publication delay of not more than 90 calendar 
days from the time it raises such an objection. After 90 calendar days the publication is 
permitted. 
10.2. Dissemination of another Beneficiary’s unpublished Results or Background 
A Beneficiary shall not include in any dissemination activity another Beneficiary’s 
results or background without obtaining the owning Beneficiary’s prior written approval, 
unless they are already published. 
10.3. Cooperation obligations 
The Beneficiaries undertake to cooperate to allow the timely submission, examination, 
publication and defence of any dissertation or thesis for a degree that includes their 
results or background subject to the confidentiality and publication provisions agreed in 
this Partnership Agreement. 
10.4. Use of names, logos or trademarks 
Nothing in this Partnership Agreement shall be construed as conferring rights to use in 
advertising, publicity or otherwise the name of the Beneficiaries or any of their logos or 
trademarks without their prior written approval. 
12. Non-disclosure of information 
All information in whatever form or mode of communication, which is disclosed by a 
Beneficiary (the “Disclosing Beneficiary”) to any other Beneficiary (the “Recipient”) in 
connection with the Project during its implementation and which has been explicitly 
marked as “confidential” at the time of disclosure, or when disclosed orally has been 
identified as confidential at the time of disclosure and has been confirmed and 
designated in writing within 15 calendar days from oral disclosure at the latest as 
confidential information by the Disclosing Beneficiary, is “Confidential Information”. 
The Recipients hereby undertake in addition and without prejudice to any commitment 
on non-disclosure under the Grand Agreement, for a period of 4 years after the end of 
the Project: 
- Not to use Confidential Information otherwise than for the purpose for which it was 
disclosed; 
- not to disclose Confidential Information without the prior written consent by the 
Disclosing Beneficiary; 
- to ensure that internal distribution of Confidential Information by a Recipient shall take 
place on a strict need-to-know basis; and 
- to return to the Disclosing Beneficiary, or destroy, on request all Confidential 
Information that has been disclosed to the Recipients including all copies thereof and to 
delete all information stored in a machine readable form to the extent practically 
possible. The Recipients may keep a copy to the extent it is required to keep, archive 
or store such Confidential Information because of compliance with applicable laws and 
regulations or for the proof of on-going obligations provided that the Recipient comply 
with the confidentiality obligations herein contained with respect to such copy for as 
long as the copy is retained. 
The recipients shall be responsible for the fulfilment of the above obligations on the 
part of their employees or third Beneficiaries involved in the Project and shall ensure 
that they remain so obliged, as far as legally possible, during and after the end of the 
Project and/or after the termination of the contractual relationship with the employee or 
third Beneficiary. 
The above shall not apply for disclosure or use of Confidential Information, if and in so 
far as the Recipient can show that: 
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- the Confidential Information has become or becomes publicly available by means 
other than a breach of the Recipient’s confidentiality obligations; 
- the Disclosing Beneficiary subsequently informs the Recipient that the Confidential 
Information is no longer confidential; 
- the Confidential Information is communicated to the Recipient without any obligation 
of confidentiality by a third Beneficiary who is to the best knowledge of the Recipient in 
lawful possession thereof and under no obligation of confidentiality to the Disclosing 
Beneficiary; 
- the disclosure or communication of the Confidential Information is foreseen by 
provisions of the Grant Agreement; 
- the Confidential Information, at any time, was developed by the Recipient completely 
independently of any such disclosure by the Disclosing Beneficiary; 
- the Confidential Information was already known to the Recipient prior to disclosure, or 
- the Recipient is required to disclose the Confidential Information in order to comply 
with applicable laws or regulations or with a court or administrative order. 
The Recipient shall apply the same degree of care with regard to the Confidential 
Information disclosed within the scope of the Project as with its own confidential and/or 
proprietary information, but in no case less than reasonable care 
Each Beneficiary shall promptly advise the other Beneficiary in writing of any 
unauthorised disclosure, misappropriation or misuse of Confidential Information after it 
becomes aware of such unauthorised disclosure, misappropriation or misuse. 
If any Beneficiary becomes aware that it will be required, or is likely to be required, to 
disclose Confidential Information in order to comply with applicable laws or regulations 
or with a court or administrative order, it shall, to the extent it is lawfully able to do so, 
prior to any such disclosure: 

- notify the Disclosing Beneficiary, and 
- comply with the Disclosing Beneficiary’s reasonable instructions to protect the 
confidentiality of the information. 

13. Termination of partnership agreement 
The Article II.17 of the Grant Agreement will be applied. 
14. Jurisdiction clause 
Failing amicable settlement, the courts of  Barcelona shall have sole competence to 
rule on any dispute between the contracting parties in respect of this agreement. 
The law applicable to this agreement shall be the Spanish Law. 
Done at Madrid on 18/11/2021, in six copies in English. 
For the coordinating beneficiary AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P. 
Name: Dr. Ángeles Gómez Borrego 
Title:  Vice-president for International Affairs 
By Delegation from the President (Resolution published on the Spanish Official Journal 
dated 28/01/2021) 
Date:   
For the associated beneficiary Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC) 
Name: Sr. David Mascort 
Title:    Secretary 
Date:   
For the associated beneficiary Diputació de Girona (DDGI) 
Name: Miquel Noguer Planas 
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Title:    President 
Date:  xxxx 
For the associated beneficiary Associació Flora Catalana (FC) 
Name: Francesc Caralt Rafecas 
Title:  President 
Date:   
For the associated beneficiary Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya 
(FVC)  
Name: Joan Roig Mas 
Title:    President 
Date:   
For the associated beneficiary Consorci del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona (MCNB)  
Name: Laia Collado Continente 
Title:  Manager 
Date: “  
 
Traducció al Català del text del conveni: 
 
“Conveni de col·laboració 
Projecte LIFE medCLIFFS – Número de conveni– LIFE20 NAT/ES/001223 
El beneficiari coordinador: 
1. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), 
amb seu a Calle Serrano 117, Madrid 28006 Espanya, representada per la seva 
vicepresidenta d’Afers Internacionals, Ángeles Gómez Borrego, 
I els beneficiaris associats:  
2. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), amb seu a 
Gran Via de les Corts Catalanes 612-614, Barcelona 08007 Espanya, representada pel 
seu  CÀRREC, David Mascort Subiranas.  
3. Diputació de Girona (DDGI), amb seu al carrer de la Pujada de Sant Martí, 4-5, 
Girona 17004 Espanya, representada pel seu president, Miquel Noguer Planas. 
4. Associació Flora Catalana (FC), amb seu a Camí de la Bisbal, 12, Albinyana (Les 
Peces) 43716 Espanya, representada pel seu president, Francesc Caralt Rafecas. 
5. Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya (FVC), amb seu a l’avinguda 
Beniamino Farina 135 (antiga ctra. Nacional II, km 639,5), Vilassar de Mar (Barcelona) 
08340 Espanya, representada pel seu president, Joan Roig Mas. 
6. Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), amb seu a la 
plaça de Leonardo da Vinci, 4-5, Barcelona 08018 Espanya, representada pel seu 
CÀRREC, Laia Collado Continente. 
ACORDEN 
1. Objecte 
Aquest conveni de col·laboració es formalitza en relació amb el projecte LIFE LIFE 
medCLIFFS: Cap a una gestió integradora de les espècies vegetals exòtiques 
invasores als penya-segats mediterranis d’interès europeu, tal com es descriu al 
conveni de subvenció LIFE20 NAT/ES/001223, signat el 15 d’octubre de 2021 que 
s’adjunta com a annex. 
El conveni de subvenció (i qualsevol modificació d’aquest acord) signat pel beneficiari 
coordinador i l’Agència/Comissió Europea, que inclou les condicions especials, les 
condicions generals de l’annex I del conveni de subvenció LIFE (d’ara endavant, «les 
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condicions generals»), la proposta completa del projecte i la resta d’annexos, forma 
part integral d’aquest conveni de col·laboració. Llevat que s’indiqui el contrari 
explícitament, totes les clàusules de les Condicions Generals són rellevants i són 
d’aplicació tant al beneficiari coordinador com als beneficiaris associats. 
Les disposicions de l’acord de subvenció, inclòs el mandat que estipula que els 
beneficiaris associats atorguen al beneficiari coordinador el mandat d’actuar en nom 
seu davant l’Agència/Comissió, prevaldran sobre qualsevol altre acord entre els 
beneficiaris associats i el beneficiari coordinador que pugui tenir un efecte en 
l’execució de l’esmentat conveni de subvenció entre el beneficiari coordinador i 
l’Agència/Comissió. 
2. Durada 
Aquest acord de col·laboració entra en vigor quan l’última part (beneficiari 
coordinador i beneficiaris associats) el signi, i finalitza cinc anys després de la 
data de pagament del saldo per part del beneficiari coordinador als beneficiaris 
associats. 
3. Funció i obligacions del beneficiari coordinador 
L’article II.2.3 de les condicions generals estableix la funció i les obligacions generals 
del beneficiari coordinador, que són les següents: 
a) supervisar que el projecte s’executa d’acord amb el conveni; 
b) ser l’intermediari de totes les comunicacions entre els beneficiaris i 
l’Agència/Comissió, llevat que el conveni estableixi el contrari, i, més concretament, el 
beneficiari coordinador haurà de: 
i. proporcionar immediatament a l’Agència/Comissió la informació relacionada amb 
qualsevol canvi de nom, adreça, representant legal, així com en la situació jurídica, 
financera, tècnica, organitzativa o de propietat de qualsevol dels beneficiaris o de les 
seves entitats afiliades, o de qualsevol esdeveniment susceptible d’afectar o endarrerir 
l’execució del projecte, del qual el beneficiari coordinador tingui coneixement, i, per als 
projectes LIFE Natura i Biodiversitat, qualsevol activitat de tercers que pugui tenir un 
impacte negatiu i significatiu en els llocs/espècies objectiu del projecte i, si escau, 
prendre mesures per persuadir tercers perquè s’abstinguin de fer aquestes activitats; 
ii. assumir la responsabilitat de subministrar tots els documents i la informació a 
l’Agència/Comissió que aquestes  puguin sol·licitar en virtut del conveni, llevat que el 
conveni estableixi el contrari; quan se sol·liciti informació dels altres beneficiaris, el 
beneficiari coordinador serà responsable d’obtenir i verificar aquesta informació abans 
de transmetre-la a l’Agència/Comissió; 
c) fer les gestions adequades per proporcionar les garanties financeres que exigeixi el 
Conveni; 
d) elaborar les sol·licituds de pagament d’acord amb el Conveni; 
e) assegurar-se que tots els pagaments corresponents es fan a la resta dels 
beneficiaris dins dels 30 dies posteriors a la recepció dels fons abonats per 
l’Agència/Comissió, llevat que hi hagi un retard justificat. El beneficiari coordinador 
informarà l’Agència/Comissió de la distribució de la contribució feta per la Unió; 
f) assumir la responsabilitat de proporcionar tots els documents necessaris en cas de 
verificacions i auditories iniciades abans del pagament del saldo i en cas d’avaluació 
d’acord amb la Clàusula II.27, així com per conservar còpies de tots els documents 
justificatius de tots els beneficiaris associats durant almenys cinc anys després del 
pagament del saldo. 
El beneficiari coordinador no pot subcontractar cap part de les seves tasques descrites 
en els punts (a) a (f) anteriors als altres beneficiaris ni a cap altra part. 
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A més a més: 
- El beneficiari coordinador facilitarà, al beneficiari associat, còpies dels informes 
tècnics i financers presentats a l’Agència/Comissió, així com les respostes de 
l’Agència/Comissió a aquests documents. El beneficiari coordinador informarà 
periòdicament el beneficiari associat sobre la comunicació amb l’Agència/Comissió 
sobre el projecte; 
- En l’exercici del mandat atorgat pel beneficiari associat per actuar en nom seu, el 
beneficiari coordinador tindrà en compte els interessos i les inquietuds del beneficiari 
associat, a qui el beneficiari coordinador consultarà sempre que escaigui i 
especialment abans de sol·licitar qualsevol modificació del conveni de subvenció; 
4. Funció i obligacions dels beneficiaris associats 
L’article II.2.2 de les condicions generals estableix la funció i les obligacions generals 
dels beneficiaris associats:  
a) informar immediatament el beneficiari coordinador de qualsevol canvi que pugui 
afectar o endarrerir l’execució del projecte del qual tingui coneixement el beneficiari i, 
per als projectes LIFE Natura i Biodiversitat, de qualsevol activitat de tercers que 
probablement tingui una importància negativa i significativa sobre els llocs/espècies 
objecte del projecte i, si escau, prendre mesures per convèncer tercers que 
s’abstinguin de fer aquestes activitats; 
b) informar immediatament el beneficiari coordinador de qualsevol canvi en la seva 
situació jurídica, financera, tècnica, organitzativa o de propietat o de les seves entitats 
afiliades i de qualsevol canvi de nom, adreça o representant legal o de les seves 
entitats vinculades; 
c) presentar, en el termini previst, al beneficiari coordinador: 
i. Les dades necessàries per elaborar els informes, estats financers i altres documents 
previstos al Conveni; 
ii. Tots els documents necessaris en cas d’auditoria, control o avaluació d’acord amb 
l’article II.27; 
iii. Qualsevol altra informació que es proporcioni a l’Agència/Comissió en virtut del 
Conveni, excepte si el Conveni exigeix que aquesta informació l’enviï directament el 
beneficiari a l’Agència/Comissió. 
El CSIC, Madrid, és un centre de recerca i suport cientoficotècnic, i actua com a 
beneficiari coordinador. El grup implicat en el projecte pertany a l’Institut Botànic de 
Barcelona (IBB-CSIC). S’encarrega d’executar els rols i les obligacions de (1) Gestió 
de projectes; (2) Coordinació i execució de les accions derivades de l’eina RISKMAPR; 
(3) Recollida de dades per definir la situació de referència i seguiment de les accions 
de conservació; (4) Avaluació dels serveis dels ecosistemes; (5) Comunicació general 
del projecte; (6) Difusió tècnica; (7) Execució de l’estratègia de replicació del projecte; 
(8) Suport a les accions de voluntariat; (9) Suport a les accions d’erradicació; (10) 
Suport al desenvolupament d’eines legals i de mercat. 
Les funcions dels beneficiaris associats són les següents: 
- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC): (1) Supervisió 
d’alguna de les tasques subcontractades d’erradicació d’espècies vegetals exòtiques 
invasores al Parc Natural del Cap de Creus; (2) Suport a l’execució d’accions 
preparatòries (facilitació del contacte amb propietaris i entitats de la societat civil 
locals); (3) Prova amb usuaris de mapes de risc i dossiers generats per l’eina 
RISKMAPR; (4) Suport en la difusió i transferència tècnica; (5) Suport a la comunicació 
general del projecte. 
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- Diputació de Girona (DDGI): (1) Coordinació i execució de l’erradicació d’espècies 
vegetals exòtiques invasores al Parc Natural del Cap de Creus; (2) Suport a l’execució 
de l’eina RISKMAPR; (3) Execució de les eines legals que han d’adoptar els municipis; 
(4) Difusió i transferència tècnica; (5) Suport a l’estratègia general de comunicació i 
replicació del projecte. 
- Associació Flora Catalana (FC): (1) Participació activa dels voluntaris; (2) 
Desenvolupament de la base de dades iNaturalist; (3) Redacció de les claus 
dicotòmiques i fitxes d’espècies perquè les puguin fer servir els voluntaris; (4) Suport a 
la comunicació general del projecte. 
- Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya (FVC): (1) Participació activa de les 
parts interessades en l’ornamentació; (2) Coordinació i execució del desenvolupament 
d’eines de mercat i d’eines legals per evitar la introducció d’espècies vegetals 
exòtiques invasores; (3) Suport a la creació del grup de treball per al desenvolupament 
d’eines legals de mercat; (4) Difusió i transferència tècnica; (5) Suport a la comunicació 
general del projecte. 
- Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB): (1) Coordinació i 
execució de l’acció de voluntariat (xarxes iNaturalist i de voluntariat expert); (2) 
Recollida de dades per determinar la situació de referència i seguiment de les accions 
de conservació; (3) Organització d’esdeveniments de difusió per implicar voluntaris 
(esdeveniments iNaturalist, BioBlitz); (4) Difusió i transferència tècnica; Suport en 
l’execució de l’eina RISKMAPR; (5) Suport a la comunicació general del projecte. 
5. Obligacions comunes per als beneficiaris associats 
L’article II.2.1 de les condicions generals estableix obligacions comunes per als 
beneficiaris associats: 
a) ser solidàriament responsables de l’execució del projecte d’acord amb els termes i 
condicions del conveni; 
b) ser responsables del compliment de qualsevol obligació legal que els afecta 
conjuntament o individualment; 
c) adoptar les disposicions internes adequades per a la correcta execució del projecte, 
d’acord amb les disposicions d’aquest conveni; quan s’estableixin a les condicions 
especials, aquestes disposicions prendran la forma d’un conveni intern de cooperació 
entre els beneficiaris; 
d) mantenir els llibres de comptes actualitzats, d’acord amb els convenis comptables 
habituals que els imposa la llei i la normativa vigent;  
e) garantir que totes les factures incloguin una referència clara al projecte; 
f) no actuar, en el context del projecte, com a subcontractista o proveïdor de cap altre 
beneficiari;  
g) contribuir econòmicament al projecte. 
El pla operatiu d’execució del projecte que s’adjunta serà el document de referència 
que regularà les obligacions dels beneficiaris pel que fa a terminis i lliuraments, així 
com les modalitats de gestió del projecte i les reunions informatives. 
6. Memòries tècniques d’activitat 
Els beneficiaris associats han de proporcionar qualsevol informació rellevant al 
beneficiari coordinador dins el termini i en la forma escaient abans de presentar els 
informes a l’Agència/Comissió i comptar amb informació addicional si 
l’Agència/Comissió la sol·licita. 
El calendari de presentació d’informes del projecte és el següent: 
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- Trimestralment, tots els beneficiaris associats enviaran els informes tècnics d’avenç 
de les tasques del projecte als responsables de l’acció, que elaboraran un informe 
consolidat de l’acció. 
El beneficiari coordinador els recopilarà i elaborarà una versió consolidada del 
projecte, que es farà a mans de l’equip de seguiment 
- Els informes del projecte es programaran de la següent manera: 
o Informe parcial: 31/03/2024 
o Informe final: 30/12/2026 
Accions que haurà de dur a terme el responsable de l’acció: 

ACCIÓ COL·LABORADOR RESPONSABLE DE L’ACCIÓ 
A1, A2, C1, 
C2, D1-D3, 
E1-E3, F1, 
F2 

CSIC En funció de l’acció concreta: 
Sònia Garcia/Jordi López-Pujol/Teresa Garnatje/cap de 
projecte contractat/ coordinador tècnic contractat 

- DACC Sense lideratge específic, però participació activa en: 
A3, C1, C3, D1, D3, F2 

A3, A4, C3 DDGI Maria Guirado (coordinadora tècnica) 
- FC Sense lideratge específic, però participació activa en: 

A1, A2, C2, F1, F2 
C4 FVC Josep Maria Pagès (coordinador tècnic) 
- MCNB Sense lideratge específic, però participació activa en: 

A1, A2, C2, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, F2 
   

Equip del projecte: 
CSIC Sònia Garcia (investigadora Ramon y Cajal/coordinadora del projecte), Jordi 

López-Pujol (investigador titular), Teresa Garnatje (investigador titular), cap de projecte 
contractat, coordinador tècnic contractat, suport tècnic contractat per a gestió i 
coordinació 

DACC Ponç Feliu, Gerard Carrión 
DDGI Maria Guirado (coordinadora tècnica), Judit Vila (responsable de comunicació), Cristina 

Casanellas (personal administratiu) 
FC Francesc Caralt (coordinador del voluntariat) 
FVC Josep Maria Pagès (coordinador tècnic), personal administratiu (per determinar) 
MCNB Neus Ibáñez (coordinadora tècnica), Neus Nualart (personal tècnic superior) 

7. Preparació de les visites per part de l’equip de seguiment del projecte 
La informació tècnica (documents entregables), financera i els informes corresponents 
s’han d’enviar a l’equip de seguiment del projecte com a mínim  21 dies (vint-i-un) 
abans de les visites de l’equip de seguiment, així com qualsevol altra informació 
addicional sol·licitada prèviament. Per tant, els beneficiaris associats han d’enviar la 
informació sol·licitada pel beneficiari coordinador per preparar aquestes visites com a 
mínim 35 dies (trenta-cinc) abans de la visita de l’equip de seguiment del projecte. 
8. Informes financers 
Els beneficiaris associats estan obligats a declarar els costos tal com s’especifiquen a 
les condicions generals i al conveni de subvenció. 
Pel que fa a la declaració final de despeses i ingressos, els beneficiaris associats han 
de facilitar, al beneficiari coordinador, un «resum de l’estat de despeses del 
participant» datat i signat com a mínim 30 (trenta) dies abans de la data límit de 
presentació a l’Agència/Comissió de l’informe final. 
La data límit perquè els beneficiaris associats facilitin, al beneficiari coordinador, l’estat 
financer parcial és 30 (trenta) dies abans de la data límit de presentació a 
l’Agència/Comissió de l’informe parcial. L’exercici de seguiment financer es farà 
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semestralment: tots els col·laboradors faran arribar les seves despeses al beneficiari 
coordinador perquè pugui comprovar els costos. 
El procediment per recollir les dades i canalitzar-les a través del beneficiari 
coordinador de manera periòdica està previst en el pla operatiu d’execució del 
projecte. 
9. Costos subvencionables previstos i contribució financera del beneficiari 
associat al projecte 
Els beneficiaris associats executaran les accions amb les xifres pressupostàries 
següents: 

  
Els costos totals previstos dels beneficiaris associats es revisaran periòdicament 
durant el projecte. D’acord amb el beneficiari coordinador (que tindrà en compte els 
costos totals del projecte a què hagin hagut de fer front tots els participants), els 
imports especificats en aquest article es podran modificar, sempre que les 
modificacions s’ajustin al conveni de subvenció relatiu al pressupost del projecte. 
La liquidació final es basarà en l’avaluació de l’Agència/Comissió de l’informe final de 
despeses i ingressos i, més concretament, en els costos subvencionables acceptats 
del projecte. 
10. Condicions de pagament 
Llevat que els beneficiaris associats demanin el contrari per escrit, el beneficiari 
coordinador farà tots els pagaments al compte bancari següent, de titularitat dels 
beneficiaris associats: 
Compte bancari DACC ES58 2100 3000 1522 0160 6208 
Compte bancari DDGI ES11 2100 0002 5602 0166 8489  
Compte bancari FC ES94 0073 0100 5105 0564 6625 
Compte bancari FVC ES93 2100 4558 4602 0001 2736 
Compte bancari MCNB  ES77 2100 5000 5502 0002 7440 
El règim de pagament entre el beneficiari coordinador i els beneficiaris associats és el 
següent: 
Prefinançament 1: 
S’aplicaran les normes següents 
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El prefinançament es distribuirà de la manera següent: 
Nom curt del beneficiari Import de la contribució de la UE sol·licitada en € 
CSIC                                                             

190.321,44 € 
DACC   36.153,20 € 
DDGI   55.700,16 € 
FC     9.500,00 € 
FVC   13.650,00 € 
MCNB   32.200,80 € 

TOTAL 337.525,60 € 

Prefinançament 2: 
El segon pagament, fins a un 40% de l’import del finançament de la UE, es farà 
després del pagament per part de la UE al compte del beneficiari coordinador, sempre 
que el beneficiari associat hagi complert les condicions següents: 
a) Hagi complert totes les obligacions d’informació establertes en el conveni de 
subvenció, i 
b) Hagi assolit un nivell de despesa igual al 100% de l’import del prefinançament rebut. 
SALDO: 
El saldo es pagarà un cop rebuda la contribució final de la CE per part del beneficiari 
coordinador, sobre la base dels costos reals subvencionables del beneficiari associat 
aprovats per la Comissió. 
Es distribuirà segons el nivell de despeses globals suportades i aprovades per la 
Comissió. 
El beneficiari coordinador i els beneficiaris associats acorden que tots els pagaments 
es consideren pagaments previs al finançament fins que l’Agència/Comissió hagi 
aprovat els informes tècnics i financers finals i hagi fet la transferència del pagament 
final al beneficiari coordinador. 
El beneficiari coordinador transferirà la part del pagament final als beneficiaris 
associats després que l’Agència/Comissió hagi fet el pagament final. 
El beneficiari coordinador pot recuperar qualsevol quantitat que hagi pagat 
indegudament als beneficiaris associats, incloses les quantitats pagades 
indegudament identificades com a tals durant una auditoria posterior per part de 
l’Agència/Comissió. 
11. Difusió 
Per aclarir qualsevol dubte, res d’aquest apartat 10 no afecta les obligacions de 
confidencialitat establertes a l’apartat 11. 
10.1. Difusió de resultats propis 
Durant el projecte, i durant un període d’1 any després de la finalització del projecte, la 
difusió dels resultats propis per part d’un o diversos beneficiaris, incloent-hi, però no 
limitant-se a publicacions i presentacions, es regirà pel següent: 
Qualsevol publicació prevista s’ha de comunicar prèviament a la resta de beneficiaris 
amb una antelació mínima de 45 dies naturals previs a la publicació. Qualsevol 
objecció a la publicació prevista s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’acord de 
subvenció i per escrit al beneficiari coordinador i al beneficiari o beneficiaris associats 
que proposin aquesta difusió dins dels 30 dies naturals posteriors a la recepció de 
l’avís. Si no s’hi formula cap objecció en el termini indicat anteriorment, es permet la 
publicació. 
Una objecció queda justificada si: 
(a) la protecció dels resultats o antecedents del beneficiari que s’oposa quedaria 
afectada negativament 
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(b) els interessos legítims del beneficiari en relació amb els resultats o antecedents es 
veurien perjudicats significativament. 
L’objecció ha d’incloure una sol·licitud precisa de les modificacions que caldria fer-hi. 
Si s’ha plantejat una objecció, els beneficiaris implicats parlaran sobre com superar els 
motius justificats de l’objecció de manera oportuna (per exemple, modificant la 
publicació planificada o protegint la informació abans de la publicació) i el beneficiari 
que s’hi oposi no continuarà l’oposició sense motiu si després de la discussió es 
prenen les mesures oportunes. 
El beneficiari que faci la reclamació pot sol·licitar un retard de publicació no superior a 
90 dies naturals a comptar des del moment en què formula aquesta objecció. Un cop 
hagi passat aquests 90 dies naturals, es permet la publicació. 
10.2. Difusió dels resultats o antecedents inèdits d’un altre beneficiari 
Un beneficiari no inclourà, en cap activitat de difusió, els resultats o antecedents d’un 
altre beneficiari sense obtenir l’aprovació prèvia per escrit del beneficiari titular, tret que 
ja estiguin publicats. 
10.3. Obligacions de cooperació 
Els beneficiaris es comprometen a cooperar per permetre la presentació, la revisió, la 
publicació i la defensa oportunes de qualsevol tesi o treball d’una titulació que inclogui 
els seus resultats o antecedents subjectes a les disposicions de confidencialitat i 
publicació acordades en aquest conveni de col·laboració. 
10.4. Ús de noms, logotips o marques comercials 
Res d’aquest conveni de col·laboració no s’interpretarà com que atorgui drets de fer 
servir, en publicitat, de manera pública o de cap altra forma, el nom dels beneficiaris o 
qualsevol dels seus logotips o marques comercials sense la seva aprovació prèvia per 
escrit. 
12. No divulgació d’informació 
Tota la informació, independentment de la forma o del mitjà de comunicació, que un 
beneficiari (el «beneficiari que la transmet») transmeti a qualsevol altre beneficiari (el 
«receptor») en relació amb el projecte durant la seva execució i que s’hagi marcat 
explícitament com a «confidencial» en el moment de la transmissió, o quan aquesta 
transmissió oral s’ha identificat com a confidencial en el moment de la transmissió i 
s’ha confirmat i indicat com a tal per escrit a tot tardar dins dels 15 dies naturals 
posteriors a la transmissió oral com a informació confidencial per part del beneficiari 
exhibidor, és «informació confidencial». 
Sens perjudici de qualsevol compromís sobre no divulgació en relació amb el conveni 
de subvenció, a més a més, els receptors es comprometen, per a un període de 4 
anys després de la finalització del projecte, a fer el següent: 
- No fer ús de la informació confidencial de cap altra manera que no sigui per a la 
finalitat per a la qual es va fer transmetre; 
- no transmetre informació confidencial sense el consentiment previ per escrit del 
beneficiari que la transmet; 
- per garantir que la distribució interna de la informació confidencial per part d’un 
receptor s’ha de fer d’acord amb l’estricta necessitat de saber-ho; i 
- tornar, al beneficiari que la transmet, o destruir, d’acord amb una petició, tota la 
informació confidencial que s’hagi transmès als receptors, incloses totes les còpies 
d’aquesta, i eliminar tota la informació emmagatzemada en un format llegible per 
màquina en la mesura que sigui pràcticament possible. Els receptors poden 
conservar-ne una còpia en la mesura en què sigui necessari per conservar, arxivar o 
emmagatzemar aquesta informació confidencial per al compliment de les lleis i 
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regulacions que hi són aplicables o com a prova de les obligacions en curs, sempre 
que el receptor compleixi amb les obligacions de confidencialitat que aquí s’indiquen 
en relació amb aquesta còpia mentre s’estigui en possessió de la còpia. 
Els receptors seran responsables del compliment de les obligacions esmentades per 
part dels seus empleats o tercers beneficiaris implicats en el projecte i s’asseguraran 
que continuïn subjectes a aquesta obligació, en la mesura que sigui legalment 
possible, tant durant com després de la finalització del projecte o després de la 
finalització de la relació contractual amb el treballador o el tercer beneficiari. 
L’anterior no s’aplicarà per a la divulgació o l’ús de la informació confidencial, sempre 
que el destinatari pugui demostrar que: 
- la informació confidencial s’ha fet o es fa pública per altres mitjans que no suposin un 
incompliment de les obligacions de confidencialitat del receptor; 
- el beneficiari que transmet la informació informa posteriorment al receptor que la 
informació confidencial ja no és confidencial; 
- la informació confidencial es comunica al receptor sense cap obligació de 
confidencialitat per part d’un tercer beneficiari que, segons el millor coneixement del 
receptor, en tingui la possessió legal i no tingui cap obligació de confidencialitat amb el 
beneficiari que la transmeti; 
- la transmissió o comunicació de la informació confidencial està prevista en les 
disposicions del conveni de subvenció; 
- la informació confidencial l’ha generada en tot moment el receptor amb total 
independència de qualsevol transmissió duta a terme part del beneficiari que la 
transmet; 
- el receptor ja coneixia la informació confidencial abans de la seva transmissió, o 
- el receptor està obligat a transmetre la informació confidencial per complir amb les 
lleis o reglaments aplicables o amb una ordre judicial o administrativa. 
El receptor ha d’aplicar el mateix grau d’atenció a la informació confidencial transmesa 
dins de l’àmbit del projecte que a la seva pròpia informació confidencial o de propietat, 
però sempre l’ha de tractar amb una cura raonable. 
Cada beneficiari informarà immediatament per escrit l’altre beneficiari de qualsevol 
transmissió no autoritzada, apropiació indeguda o ús indegut de la informació 
confidencial després que tingui coneixement d’aquesta transmissió, apropiació 
indeguda o ús indegut no autoritzat. 
Si algun beneficiari s’assabenta que haurà de transmetre informació confidencial per 
complir amb les lleis o reglaments aplicables o amb una ordre judicial o administrativa, 
en la mesura que sigui legalment capaç de fer-ho, abans de qualsevol transmissió 
d’aquest tipus, haurà de fer el següent: 

- notificar al beneficiari que transmet la informació, i 
- complir amb les instruccions pertinents del beneficiari que la transmet per 
protegir la confidencialitat de la informació. 

13. Extinció del conveni de col·laboració 
S’aplicarà l’article II.17 del conveni de subvenció. 
4. Clàusula relacionada amb la jurisdicció 
En el cas que no hi hagi una solució amistosa, els jutjats de Madrid tindran la 
competència exclusiva per resoldre qualsevol controvèrsia entre les parts contractants 
respecte d’aquest conveni. 
La llei aplicable a aquest conveni serà la llei espanyola. 
Formalitzat a Madrid, dia 18/11/2021, en sis exemplars en anglès. 
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En nom del beneficiari coordinador AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P. 
Nom i cognoms: Dra. Ángeles Gómez Borrego 
Càrrec: Vicepresidenta d’Afers Internacionals 
Per delegació del president (resolució publicada al BOE amb data de 28/01/2021) 
Data:   
En nom del beneficiari associat Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC) 
Nom i cognoms: Sr. David Mascort 
Càrrec:  Secretari 
Data:   
En nom del beneficiari associat Diputació de Girona (DDGI) 
Nom i cognoms: Miquel Noguer Planas 
Càrrec:  President 
Data:  xxxx 
En nom del beneficiari associat Associació Flora Catalana (FC) 
Nom i cognoms: Francesc Caralt Rafecas 
Càrrec:  President 
Data:   
En nom del beneficiari associat Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya 
(FVC) 
Nom i cognoms: Joan Roig Mas 
Càrrec:  President 
Data:   
En nom del beneficiari associat Consorci del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona (MCNB) 
Nom i cognoms: Laia Collado Continente 
Càrrec:  Manager 
Data:  “ 
 
SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a què executi aquest 
acord, com també per a què, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment es puguin advertir en el text de l’acord. 
 
TERCER. Notificar aquest acte a l’Institut Botànic de Barcelona.” 
 
El senyor President, manifesta: Doncs seguim avançant en el punt 13è, que és 
l’aprovació de l’acord de partenariat del projecte «LIFE medCLIFFS». Senyor Amat, si 
vol seguir. 
El diputat de Medi Ambient senyor Amat, manifesta: Sí, gràcies, president. Aquest 
conveni és per acceptar aquesta subvenció de LIFE medCLIFFS. Pensem que això del 
«medCLIFFS» és perquè «med» vol dir una anècdota, però perquè la gent no ho 
entengui, fa referència al Mediterrani, «cliffs» és la paraula anglesa que vol dir 
penya-segats. Aleshores això és sobre el control d’espècies vegetals invasores al cap 
de Creus i, per tant, fer una feina de protegir les espècies autòctones, en aquest cas, 
molt del limònium, que el limònium és una espècia que caldria protegir de la zona. És 
endèmica, a més a més. I, per tant, tot això va en aquesta línia. Per què ho posem en 
el ple? Perquè és un conveni que té una durada de cinc anys i, per tant, ha de passar 
per ple per tenir aquesta durada. I recordar que aquí hi som nosaltres, en el nostre cas 
de la Diputació, perquè no pot ser d’una altra manera, tot i que hi siguem, s’assenta 



 

 

 

 

 

159 

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

 

l’illa de Portlligat i els seus actors perquè és nostre. Això de nostre queda lleig, però és 
de la Diputació i hi està també involucrat l’Institut Botànic del CSIC i la Generalitat de 
Catalunya, entre d’altres. La subvenció és d’un 60 %, en concret són 155.057 €. 
Aquesta ve subvencionada perquè la despesa que cal efectuar és de 258.429 €. 
Aquest és el resum i el perquè d’aquest conveni de projecte. 
El senyor President, diu: Alguna qüestió? Sí. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Gràcies. Bé, nosaltres òbviament 
votarem a favor d’aquest partenariat perquè en aquests projectes LIFE habitualment 
són unes fites d’èxit, però només volia aprofitar aquest espai també per comentar que 
a banda d’aquests projectes, que està molt bé a nivell europeu, estaria molt bé que a 
qui pertoqui es controli més aquest comerç de plantes exòtiques invasores. És només 
un apunt perquè fins i tot el Ministeri d’Agricultura, el Ministeri de Madrid, van fer fa 
molts anys l’any 2015 o el 2016, ara no me’n recordo de memòria, però vam promoure 
un codi de conducta dels viveristes, que va ser firmat, recordo, pels viveristes de 
Girona. Això està molt bé, però a vegades el que queda escrit ho aguanta tot i després 
a la pràctica passen coses com que continuen comerciant plantes exòtiques invasores. 
Què vull dir amb això? Que està molt bé que des de l’administració es promogui tot 
això i que s’intenti revertir tot això, però després a qui pertoqui potser també se’ls ha 
de reclamar que controlin molt més tot aquest comerç que, de fet, s’escapa de totes 
aquestes feines. I després l’administració pública ha d’acabar invertint diners per 
revertir allò que no s’ha controlat des d’un altre àmbit. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Molt bé. Com que no ens pertoca, passaríem a la 
votació, que és per unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
14. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions de la Diputació 

de Girona per cobrir part dels costos de redacció de projectes de 
convocatòries finançades per la Unio Europea - Programes Europeus 

 
“Aprovació de les bases de subvencions per ajuntaments, consells comarcals i altres 
ens locals, i entitats declarades d'utilitat pública, amb seu a de la demarcació de 
Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes de convocatòries 
finançades per la UE.  
 
El Servei de Programes Europeus amb l’objectiu de regular les subvencions que 
concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
locals, i entitats declarades d'utilitat pública, amb seu a la demarcació de Girona, per 
cobrir part dels costos de redacció de projectes de convocatòries finançades per la 
Unió Europea. 
 
D’acord amb el antecedents, les bases s’ajusten als requeriments de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei General de Subvencions, 
per això, vist 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 les subvencions 
que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
locals, i entitats declarades d'utilitat pública, amb seu a la demarcació de Girona, per 
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cobrir part dels costos de redacció de projectes de convocatòries finançades per la 
Unió Europea, segons el text que es transcriu a continuació: 
 
“Bases específiques reguladores de les subvencions que concedeix la Diputació 
de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, i entitats 
declarades d'utilitat pública, amb seu a la demarcació de Girona, per cobrir part 
dels costos de redacció de projectes a presentar a les convocatòries finançades 
per la Unió Europea 
 
1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat regular les subvencions que concedeix la Diputació 
de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, i entitats declarades 
d'utilitat pública, amb seu a de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de 
redacció de projectes a presentar a les convocatòries finançades amb fons provinents 
de la Unió Europea.  
2. Naturalesa i procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no 
competitiva i convocatòria pública. El criteri que s’aplica és l’ordre d’entrada de 
sol·licituds al Registre General de la Diputació que compleixin amb els requisits fixats a 
les bases 1a i 3a. Per a l’atorgament de l’ajut s’estableix una prelació que consisteix a 
determinar una relació entre totes les sol·licituds presentades a partir de la data i l’hora 
de presentació de les sol·licituds corresponents, en què les més antigues tenen 
preferència. Aquesta prelació l’aprova la Junta de Govern de la corporació. 
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. L’objecte a subvencionar és el cost de redacció del projecte per presentar a les 
convocatòries de la Unió Europea —d’acord amb l’apartat 1 de la base 1a— segons la 
informació que la Unió Europea —o l’entitat en qui delegui— hagi fet pública. 
3.2. Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre l’1 
d’octubre de l’any anterior i el 20 de novembre de l’any de la convocatòria, i poden ser: 
– Els honoraris de professionals externs. 
– La dedicació de personal propi de l’entitat, degudament justificada i valorada 
econòmicament. 
3.3. En cap cas, el cost del servei subvencionat no pot superar el seu valor de mercat. 
3.4. No seran 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, consells comarcals i altres ens locals, i entitats declarades d'utilitat 
pública, amb seu a la demarcació de Girona. 
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats 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. Import màxim de les subvencions 
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L’import de la convocatòria es fixa en funció de la consignació pressupostària 
corresponent, la qual cosa determina el nombre màxim d’ajudes que es poden 
concedir en cada convocatòria. 
Les subvencions atorgades s’entenen fixades en l’import establert en l’acord de 
concessió i corresponen al 80 % de les despeses elegibles presentades per l’entitat 
sol·licitant sempre que la quantitat a atorgar no superi els 5.000 €. En cas contrari es 
redueix el percentatge de subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es manté en la quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a «despesa a justificar» en l’acord de concessió, 
la subvenció es redueix de manera que es mantingui el mateix percentatge fixat en 
l’acord de concessió de la subvenció. 
6. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic, en el termini 
establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible en el  web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
Només es podrà presentar una única sol·licitud per beneficiari i convocatòria. 
Les sol·licituds han d’estar signades pel representant legal de l’entitat amb signatura 
electrònica realitzada per mitjà d’un certificat vàlid i 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 (administracions 
públiques) o e-TRAM (empreses i entitats). 
A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar la documentació corresponent. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida 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 o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entendrà que l’interessat ha 
desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que s’ha de dictar en els termes 
que estableix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
7. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
7.1. La instrucció i l’ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en aquestes bases les realitza el Servei de Programes Europeus. 
Les activitats d’instrucció comprenen: 
– La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en 
aquestes bases. 
– La comprovació que les sol·licituds s’adiuen amb els criteris establerts en les bases 
1a i 3a. 
– 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. 
7.2. Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió de Seguiment emetrà un 
informe en què es concretarà la proposta d’entitats beneficiàries i les quantitats a 
atorgar a cadascuna. 
El Centre Gestor, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió de Seguiment, 
formularà la proposta d’acord degudament motivada. 
La proposta d’acord 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. 
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7.3. La Comissió de Seguiment d’aquestes subvencions estarà integrada pels 
membres següents: 
Presidenta: la diputada de Programes Europeus. 
Vocals: el cap del Servei de Programes Europeus i un tècnic/a del Servei de 
Programes Europeus. 
8. Resolució de les sol·licituds 
8.1. La proposta de resolució se sotmetrà a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.  
8.2. Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada al Registre General de la 
Diputació, per via telemàtica, fins a exhaurir les disponibilitats pressupostàries de la 
convocatòria corresponent. 
8.3. La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris als quals s’hagi desestimat la sol·licitud.  
8.4. La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació de 
les sol·licituds. Un cop transcorreguts dos mesos sense que s’hagi adoptat la resolució, 
s’entendrà que han estat desestimades per silenci administratiu.  
9. 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. 
10. Justificació 
10.1. El termini per justificar la totalitat de les accions subvencionades serà el 20 de 
novembre de l’any de la convocatòria. El termini anterior pot ampliar-se en l’acord de 
concessió quan la durada previsible de l’execució de les actuacions subvencionades 
així ho requereixi. 
10.2. El beneficiari ha de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant els models de comptes justificatius normalitzats acompanyats de la 
documentació establerta. Només quan la resolució de la concessió de subvenció ho 
prevegi expressament, els beneficiaris podran presentar diferents comptes justificatius 
parcials a mesura que s’executi la despesa subvencionada. 
10.3. A l’efecte de la justificació es poden presentar com a despesa justificada totes les 
despeses imputables a l’activitat subvencionada que, de conformitat amb el dret, 
s’hagin fet entre l’1 d’octubre de l’any anterior i el termini de presentació de sol·licituds 
d’aquesta convocatòria, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
10.4. En el moment de la justificació, adjunt al compte justificatiu, segons el model 
normalitzat de la Diputació de Girona, s’hi ha d’afegir el formulari —si està disponible— 
i la descripció del projecte d’acord amb els requisits de la Unió Europea per a la 
convocatòria per a la qual s’ha demanat l’ajut. 
11. Deficiències en la justificació 
11.1. En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunica a l’interessat la necessitat d’esmenar-los o completar-los.  
11.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s’ha presentat, es requereix l’entitat beneficiària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que hagi 
rebut la notificació, amb l’advertiment que si no ho fa es revocarà la subvenció amb la 
consegüent obligació de reintegrament en cas que se n’hagi avançat el pagament. 
12. Pagament 
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12.1. Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, es tramita 
el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del Servei de Programes 
Europeus.  
12.2. S’efectuaran els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en proporció als 
justificants de la despesa que es presentin i d’acord amb el que s’estableix en l’acord 
de concessió.  
12.3. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació 
del compte justificatiu corresponent.  
12.4. El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda o ingrés, 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 
Les entitats beneficiàries podran subcontractar les actuacions objecte de subvenció 
però les obligacions econòmiques que se’n derivin aniran a càrrec de l’entitat 
beneficiària. 
15. Reformulació de sol·licitud i canvis de destinació 
Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Junta de Govern, els peticionaris 
podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent 
acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de 
sol·licituds. 
16. Modificació  
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada, ni la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot 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 que estableix 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 estableix la normativa reguladora de subvencions. 
El Servei de Programes Europeus 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 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 que estableix l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19. Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, tot 
adoptant i implementant les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 



 

 

 

 

 

164 

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

 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada 
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
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 i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com europeus, i 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. Com a mínim, haurà d’aparèixer el logotip de la Diputació de Girona en la 
descripció del projecte establerta en la base 10.4. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim que estableix 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 Servei 
de Programes Europeus 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 l’obligació en els termes establerts, el Servei de 
Programes Europeus establirà mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
visualitzar el finançament públic rebut. En el requeriment que dirigeixi l’òrgan 
concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a quinze dies per 
adoptar-lo 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 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) Justificar, per mitjà d’un certificat de Secretaria, que la contractació s’ha realitzat 
d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en 
matèria de contractació administrativa. 
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h) 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 declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 
23. Principis ètics i regles 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 al 
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, les persones beneficiàries 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, 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 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 
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 
corresponents, 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 
4 de l’article 3 de la Llei de transparència. 
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, són aplicables el règim 
sancionador que estableix 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 previstes en la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 
24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per: 
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. 
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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 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, i són 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, és el president de la Diputació de Girona. 
D’aquestes resolucions del president se’n dona 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 que 
estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
SEGON. Sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20 
dies, mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació i per 
referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions 
durant el termini d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
 
TERCER. Derogar les bases anteriors, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, 
dut a terme el 24 de març de 2020 i publicades en el BOP de Girona, núm. 65, de l’1 
d’abril de 2020. 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, d’ordenar la publicació íntegra 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.  
 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs, 
l’òrgan competent per 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.” 
 
El senyor President, manifesta: seguim avançant en el punt 14è, que és l’aprovació 
inicial de les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per cobrir 
part dels costos de redacció de projectes de convocatòries finançades per la Unió 
Europea. Té la paraula la diputada senyora Mindan. 
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La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, intervé i 
diu: Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. En aquest cas modifiquem les bases 
d’Europa local que ja teníem perquè sobretot l’últim any a la convocatòria del 2021... 
Cap problema. S’han presentat tres sol·licituds, només n’han pogut atorgar una perquè 
la resta demanaven, precisament, ajuts per redactar projectes FEDER i Next 
Generation. I això no ho teníem a les bases. Per tant, el que fem i el canvi substancial 
és que es puguin cobrir els costos de redacció de qualsevol projecte que vagi adreçat 
a obtenir finançament de la Unió Europea, sigui Next Generation, FEDER, Fons Social 
Europeu o programes temàtics com teníem abans, com poden ser l’Horizon Europe, 
Europa Creativa, Erasmus, etc., que són els que realment ara es poden presentar els 
ajuntaments directament. 
El senyor President, manfiesta: Moltes gràcies, senyora Mindan. Alguna qüestió? 
Doncs entenem que quedaria aprovat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
15. Moció del grup de la CUP de defensa del territori i rebuig al projecte dels 

Jocs Olímpics d'Hivern "Pirineus - Barcelona - Zaragoza" 
 
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'incognites globals on gairebé tots els llindars de seguretat ecològics han entrat en 
estat d’emergència planetària.  
 
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. Un model que ens ha abocat a què un dels 
grans reptes globals d’aquest segle XXI sigui com superar com a Humanitat una crisi 
del clima comú que pot portar a finals de segle, si no canviem ràpidament la tendència 
actual, a superar els 4 °C d'augment mitjà de les temperatures respecte al principi de 
la Revolució Industrial. Això equivaldria a la variació més gran de temperatures des de 
fa un milió d'anys. Ara ja som a +1,2 °C. Als Països Catalans, l’impacte està sent un 
20% superior a la mitjana mundial i ens aboquen a un escenari de reculada massiva 
de les platges, de les glaceres del Pirineu, de disminució del Delta de l’Ebre i els 
aiguamolls de l’Empordà, de disminució d’un 40% de les precipitacions el 2050 a l’estiu, 
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d’un augment dels fenòmens extrems i a una pèrdua de la meitat de la neu d’aquí a 
2050.  
 
Davant d’aquest impacte del canvi climàtic al nostre país, quines propostes ens fa el 
govern? L’ampliació de l’aeroport, l’ampliació del Port de Barcelona i la celebració dels 
JJOO d’Hivern “Pirineus-Barcelona-Zaragoza”, abocant-nos a una terciarització 
econòmica que ens aboca a convertir-nos en el balneari d’Europa. La candidatura dels 
Jocs Olímpics d’Hivern “Barcelona – Pirineus - Zaragoza” és un macroesdeveniment 
que no respon a les necessitats del Pirineu ni del conjunt del país. S’està duent a 
terme de forma totalment opaca, contradient dades dels informes tècnics de la pròpia 
Generalitat en termes de canvi climàtic, sense tenir en compte les necessitats reals i la 
participació de la població del territori i impulsada pels lobbies econòmics del sector 
turístic i de la construcció. 
 
El setembre de 2016 es va publicar el “3r Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya”. 
Una de les dades rellevants que inclou és que a Catalunya entre el 2031 i el 2050 la 
temperatura pujarà entre 0,7ºC i 2,1ºC i que la precipitació caurà un 6,8%. Les 
estacions d’esquí pirinenques, que ja depenen en bona mesura de la producció 
artificial de neu, no seran viables a mitjà termini. És una irresponsabilitat política 
abocar-hi més inversions. 
 
A finals de 2018 es va publicar l’informe “El canvi climàtic als Pirineus: impactes, 
vulnerabilitats i adapatció dels Pirineus al canvi climàtic”. Aquest informe l'ha coordinat 
l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPPC) amb més de 100 científics i 
científiques i dona recomanacions i aporta unes bases perquè es puguin dissenyar 
polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Cal dir que l’anterior Departament 
de Territori i Sostenibilitat també va participar en aquest informe a través de l'Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic i del Servei Meteorològic de Catalunya.  Algunes dades 
rellevants d’aquest informe: 
 
- El gruix de neu al Pirineu a 1.800 metres podria reduir-se fins al 50 % l’any 2050. El 
2050 es podria reduir el període de permanència en més d’un mes.  
- La temperatura mitjana al Pirineu entre 1949 i 2010 ha augmentat 1,2 ºC, un 30% 
més que la temperatura del planeta. I a finals de segle podria pujar entre 2 i 7ºC 
depenent dels escenaris.  
- En els darrers 35 anys han desaparegut la meitat de les glaceres dels Pirineus.  
- Les precipitacions disminueixen un 2,5% cada 10 anys. La disponibilitat de recursos 
hídrics és cada cop més variable i s’esperen episodis de sequera i de pluges 
torrencials cada cop més intensos. L’augment de les pluges torrencials i l’avançament 
del desglaç primaveral, podria incidir en un increment del risc d’inundacions, avingudes 
i esllavissades de terra.  
 
En aquest context, apostar per uns jocs olímpics d’hivern és una greu irresponsabilitat. 
Amb aquest esdeveniment es pretén generar més turisme, sense oferir altres 
oportunitats econòmiques que facin el territori més resilient i menys vulnerable als 
canvis, fet que comportarà alhora un empitjorament de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i una dificultat afegida per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic del 
Pirineu, i un agreujament de les condicions de vida de gran part de població de la zona. 
El Pirineu pateix les conseqüències d’un model de desenvolupament caduc que la 



 

 

 

 

 

169 

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

 

candidatura dels jocs olímpics pretén eternitzar i que de moment està provocant que 
sigui un territori amb les xifres més baixes de renda per càpita, amb una elevada 
precarietat i temporalitat laborals, salaris baixos, encariment de la vida, èxode rural i 
envelliment de la població i una manca de serveis públics essencials que es tradueixen 
en una pèrdua de drets de les seves habitants.  
 
El context d’emergència climàtica i ecològica urgeix un canvi de rumb de les polítiques 
locals i nacionals perquè tal i com defensa l’economista ecològic John Bellamy Foster 
“Des de cap disciplina, des de cap professió, mentre se’ns crema el bosc no podem 
estar tocant el violí”. Davant la desraó i la inconsciència dominant cal un canvi de rumb 
que tingui en compte la vida de la gent del Pirineu i la preservació del territori.  
 
És per tot 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 ecològica i actuant, així, en conseqüència. 
 
SEGON- Retirar immediatament la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern de 2030. 
En cas que no sigui així, instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï 
immediatament els tràmits per realitzar un referèndum segons la Llei Catalana de 
Consultes Populars (Llei 4/2010 del 17 de març) a les comarques afectades pel 
macroesdeveniment dels Jocs Olímpics d’hivern 2030 (Val d’Aran, Alta Ribagorça, 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà i Ripollès). 
 
TERCER- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on 
es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica d’aquest projecte, 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 i els interessos de les classes populars. 
 
QUART- Comunicar aquests acords als Ministeris afectats del Govern de l’Estat 
espanyol i als Departaments i Conselleries del Govern de la Generalitat de Catalunya 
així com a la resta de les Diputacions de Tarragona, Lleida i Barcelona , al Comitè 
olímpic Espanyol (COE) i a la “Plataforma STOP JJOO”. 
 
El senyor President comenta que passaríem a la Junta de Portaveus amb una moció 
del grup de la CUP en defensa del territori i rebuig del projecte dels Jocs Olímpics 
d’Hivern Pirineus-Barcelona-Saragossa. Senyora Guillaumes, té la paraula. 
 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i manifesta: 
Gràcies, president. Bé, en primer lloc, sí que ens agradaria aprofitar aquest espai mica 
per explicar per què hem presentat aquesta moció a la gent que està aquí escoltant i 
no sé si n’hi ha gaire que ens escolti des de casa. Crec que és important explicar el 
perquè, per què presentem aquesta moció quan sabem perfectament que ens votarà 
tothom en contra. És una cosa ben curiosa i per àmplia majoria a més, no crec que 
aquí al plenari hi hagi discrepàncies. I més quan el 18 de novembre el Parlament va 
rebutjar en una moció de la CUP un punt que justament parlava de retirar la 
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candidatura. Per què presentem la CUP aquesta moció? Bàsicament per tres motius. 
Primer, per portar les lluites que s’estan portant a terme al territori a la institució; segon, 
per evidenciar algunes contradiccions que porten a terme les polítiques de la Diputació 
i tres, que ja m’han sentit a dir en algun altre plenari, per sacsejar una mica les 
consciències i, com a mínim, la gent que estem asseguts aquí i que representem la 
ciutadania pensem una mica en què estem portant a terme a través de les nostres 
decisions a través dels nostres vots. Sobre la primera, sobre el tema de portar les 
lluites al territori, a la institució, m’agradaria recordar a les diputades i diputats que som 
aquí, també a la resta de gent que està escoltant, que el macroprojecte dels Jocs 
Olímpics d’Hivern ha aixecat una gran contestació veïnal i un rebuig important a la 
zona dels Pirineus. Aquest rebuig s’ha aglutinat en una plataforma que s’anomena 
Stop Jocs Olímpics i és un espai que es va impulsar des de fa ja uns anys per veïns i 
veïnes del Pirineu, arran de l’acceleració de la candidatura per part del Govern de 
Junts i Esquerra Republicana i arran de tota la història de la mesa de negociació amb 
l’Estat espanyol. Aquesta plataforma es va presentar públicament a Bellver de 
Cerdanya justament per aglutinar tota aquesta gent de la zona dels Pirineus, el conjunt 
de la zona dels Pirineus, contraris als Jocs Olímpics d’Hivern. Des de la plataforma el 
que ells clarament expliciten, diuen que és un macroprojecte que representa el màxim 
exponent del model socioeconòmic fracassat i depredador dels ecosistemes i que 
aboca a les veïnes i els veïns del Pirineu especialment els joves a feines estacionals i 
mal pagades, la qual cosa hi estem d’acord en això, a banda d’altres temes que també 
defensen ells. Des d’aquesta plataforma es va impulsar un manifest contra els Jocs 
Olímpics d’Hivern que es va presentar fa bastant poc, el dia 11 de novembre, i aquest 
manifest contra els Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona-Saragossa, que a la 
Junta de Portaveus, quan van presentar la moció, els va estranyar perquè afegim 
Saragossa. Ara explicaré per què afegim Saragossa. Doncs, deia, en el manifest 
aquest hi ha un argumentari que pivota en tres punts: la manca de transparència a tot 
aquest procés; segon, l’emergència climàtica i tres, el model econòmic. Per tant, ells el 
que defensen és que firmar aquest manifest és una qüestió de responsabilitat social 
climàtica i ecològica, i que el Pirineu mereix un futur digne de ser viscut. I què ha 
passat? Doncs que aquest manifest s’ha anat distribuint i, sorpresa, resulta que en els 
signants d’aquest manifest, a part d’haver-hi tres de les sis capitals de la zona del 
Pirineu i dos consells comarcals, hi ha càrrecs públics d’Esquerra Republicana: Carlos 
Guàrdia, Núria Tomàs, el quart tinent d’alcalde i la regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de la Seu d’Urgell, per exemple. La presidenta del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell, no de la Selva, de l’Alt Urgell; per tant, del territori; l’alcaldessa de Ribera 
d’Urgellet, que també és militant de JuntsxCat, Josefina Lladós. També han signat 
aquest manifest altres persones significades en el Pirineu: Araceli Segarra, Kilian 
Jornet, que segurament el coneixen, la piragüista Núria Vilarrubla, el caiaquista Gerd 
Serrasolses, el corredor de fons Eugeni Roselló o l’escalador Patxi Usobiaga, 
esportistes. Per tant, gent que participen habitualment en espais esportius. I, oh, 
sorpresa, també resulta que Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya; 
Ruben Wagensberg, diputat d’Esquerra Republicana; Lluís Llach, Anna Gabriel donen 
suport a aquest manifest, que es diu «Per un Pirineu viu, aturem els Jocs Olímpics 
d’Hivern». Segona qüestió: per què nosaltres, com a CUP, presentem aquesta moció? 
Per evidenciar algunes contradiccions en les polítiques de la Diputació? Per què ho 
diem això? Primera. Ens agradaria recordar que divendres 10 de desembre es va 
celebrar a l’Auditori de Girona la II Jornada per a la Implementació de l’Agenda 2030 i 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible al Món Local, organitzada per la 
mateixa Diputació de Girona. Val a dir, un acte molt interessant, les que hi vau anar 
suposo que estareu d’acord amb mi. Coses interessants que es van fer, es van fer 
coses interessants en aquella jornada de fa pocs dies. Es va fer un balanç de les 
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emissions de CO2, per exemple, a les persones que havíem anat a la jornada, que vam 
considerar que era interessant, era una activitat interessant. I el que ens preguntem 
nosaltres és: això es va fer perquè és una cosa que s’ha d’anar mesurant, quantes 
emissions de diòxid de carboni matem en les nostres activitats. S’ha fet un estudi 
sobre què provocarà en relació a emissions de carboni tirar endavant el macroprojecte. 
En aquesta jornada del dia 10 de desembre es va fer una taula que es deia «L’impuls 
de l’Agenda 2030 des del món local». Molt interessant escoltar el que s’exposava des 
de les diferents diputacions, però evidentment també vam constatar que hi ha una 
distància entre les polítiques que es porten a terme a la Diputació i algunes de les 
necessitats del territori. Curiosament ningú va parlar del gran projecte dels Jocs 
Olímpics en aquest context. A nosaltres ens sembla que aquesta proposta fa una mica 
difícil conciliar les dues coses, un projecte com aquell i complir els 17 objectius ODS, 
que per exemple parlen de promoure el creixement econòmic, sostingut, inclusiu, 
sostenible, l’ocupació plena i productiva, és l’ODS 8. Dubtes. Construir infraestructures 
resilients, desplegar un macroprojecte als Pirineus que implicarà més construcció de 
carreteres, més equipaments... Tenim dubtes. Aquest és l’ODS 9 i en podríem anar 
dient diversos. Una altra cosa que es va fer en aquella jornada, molt interessant, de 
l’Agenda 2030 és la segona taula, que és la taula de les aliances. Es va parlar de les 
aliances com un element imprescindible per assolir els ODS. És clar, les aliances vol 
dir «aliar-te», tal com diu la versió inicial de la sostenibilitat, la idea inicial de l’Informe 
Brundtland era de dues potes: participació de ciutadans i transversalitat. Per tant, 
aliar-te amb tots els sectors, tant polític com econòmic com la ciutadania. Ens sembla 
que tal com està plantejat ara, molta aliança amb el territori no n’està havent. aquest 
macroprojecte no es fa ni dins de les aliances ni des de la perspectiva, segurament, 
dels ODS. I que la Diputació de Girona hi doni suport ja ho sabíem, per això 
necessitàvem justificar per què presentem aquesta moció. La Diputació de Girona hi 
dona suport, és un fet evident perquè el mateix president, per exemple, ha assistit a 
diversos esdeveniments per donar suport a aquest projecte. El 27 de juliol, sense anar 
més lluny, es van reunir tots els presidents de les diferents diputacions de Catalunya, 
els quatre. Es van reunir per mostrar el suport en benefici de les comarques de 
muntanya i al conjunt del país. Hi van assistir la Núria Marín, la presidenta Diputació de 
Barcelona; Noemí Llauradó, que és la presidenta de la Diputació de Tarragona; el 
senyor Miquel Noguer i de Lleida, Joan Talarn, i on el mateix president va fer les 
següents afirmacions. Per això, ja teníem molt clar què presentàvem a la Diputació i 
que ens guanyarien de golejada. Per dir-ho d’una manera amb un símil periodístic. El 
president de la Diputació, Miquel Noguer, va considerar, bé, en aquell moment... Hem 
agafat un extracte de les declaracions: ha considerat que als Jocs Olímpics el 
repartiment dels fons Next Generation i l’impuls de les energies renovables són temes 
importants per a la província de Girona. Clar, hi ha una cosa que és un oxímoron: una 
cosa o l’altra, però tot alhora no pot ser. Tornant al dia 10 de desembre, mentre 
celebrava la II Jornada, el mateix dia que es feia aquest acte interessant, el mateix dia 
el senyor diputat Pau Presas, que el tinc aquí a la meva esquerra, visitava una granja 
de producció de llet a Cassà. Per cert, des d’aquí també tot el suport als pagesos i els 
ramaders i ramaderes, que justament el dia 18 de desembre es van manifestar a 
Girona per reclamar un preu just de la llet. Doncs, el que deia, en aquesta visita el 
senyor Pau Presas va afirmar que el teixit productiu, en el cas del sector 
agroalimentari, és clau en la reactivació econòmica de les comarques gironines perquè 
aporta riquesa, llocs de treball, benestar, i genera un producte de quilòmetre zero i de 
qualitat sostenible. És clar, què passa? Que per una banda es diu això, però és que 
després... És a dir, que està bé. Està molt bé que des de l’autoritat que té un diputat 
pugui anar a visitar un productor de llet i dir això; però per l’altra, es tiren endavant 
projectes que no van en la línia de cuidar el teixit productiu. Quan dic teixit productiu, 
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no estic parlant del teixit productiu dels Pirineus, perquè seria interessant fer aquesta 
mateixa visita als ramaders i ramaderes de tota la franja pirinenca afectada per aquest 
projecte. Un altre exemple de perquè teníem clar que com a CUP evidentment es 
tombaria, però escandalosament, aquesta moció perquè el dissabte 13 de novembre... 
El senyor President, intervé per comentar: Perdoni, perdoni, escandalosament, no. 
Escàndol, cap. Aquí tothom té un vot i cadascú l’exercirà. D’acord? Seguim. 
La senyora Guillaumes, diu: Bé. Disculpi sí... 
El senyor President, respon: Escandalosament... No, no. Aquí cada diputat i diputada 
exercirem el nostre vot d’acord amb el nostre pensament i cap escàndol. 
Democràticament l’exercirem. D’acord? Vinga, seguim. 
La senyora Guillaumes, respon: Ara entraríem en el significante i el significado. Jo crec 
que vostè ha interpretat unes paraules que anaven en una altra línia i no sé per què 
s’ha... 
El senyor President, diu: Només li he fet una puntualització. 
La senyora Guillaumes, comenta: Sí, sí, però jo ara en faig una altra, i és que... 
El senyor President, diu: I em sembla que estic legitimat per fer-la. 
La senyora Guillaumes, respon: Evidentment, evidentment. Continuem. El dissabte 13 
de novembre a Viella es va fer una trobada, no fa gaire, del Comitè Olímpic Espanyol, i 
aquí vaig per explicar per què s’havia afegit Zaragoza en la moció. Pel que consta, 
tenim entès que el president també va assistir en aquesta... No hi va assistir? Doncs a 
La Vanguardia... Doncs haurà de dir-los alguna cosa a La Vanguardia perquè consta 
com a... 
El senyor President, manifesta: Jo no els he de dir res a La Vanguardia. Senzillament, 
si hi soc, ho dic. I, a més, jo faig un despatx oficial, que ho dic tot. I, per tant, si no hi és, 
és que no hi he anat. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, continua la seva intervenció: 
Perfecte, gràcies. Doncs justament en aquesta trobada que es va fer el Comitè Olímpic 
Espanyol diu: «Más de cien personas se han reunido este sábado en el Palau 
d’Esports de Viella para escuchar la propuesta del Comité Olímpico Español y en la 
que se ha firmado un manifiesto con la denominación Pirineos-Barcelona-Zaragoza». 
És a dir, que ja feien extensiu aquesta proposta. I anem pel tercer motiu pel qual 
presentem aquesta moció, que dèiem de sacsejar consciències. Aquest punt el 
relacionaré amb una activitat que justament des del Twitter de la Diputació es va 
comentar aquest diumenge. No sé si les diputades i diputats i la gent que ens escolten 
estan al cas que a la Catedral de Girona es va fer un concert de Nadal titulat «El Cant 
de la Sibil·la - Mil Nadals a Girona». I com que ja saben la meva afició per fer símils 
musicals, en faré un altre. El Cant de la Sibil·la, no sé si l’han escoltat mai, és un 
drama litúrgic, una melodia gregoriana, que va tenir molta difusió durant l’edat mitjana. 
Doncs, El Cant de la Sibil·la pronostica justament l’arribada del Messies i la fi del món. 
I aquí vaig, la fi del món. La fi del món és una cosa, un concepte que en moltes 
cultures i civilitzacions se n’ha parlat. I la fi del món, bé, doncs, en algunes 
civilitzacions ha arribat. No sé si coneixen el cas de la societat de rapa nuí. Suposo 
que la coneixen, l’illa de Pasqua, aquella illa que té aquelles estructures, escultures de 
pedra. No sé si els sona. Aquesta societat va desaparèixer. Era una civilització sencera 
que va desaparèixer per la confluència d’un augment de població i per la confluència 
també d’un canvi climàtic. Hi ha una científica que va fer un estudi extens sobre això, 
sobre la influència dels canvis climàtics en la desaparició de civilitzacions, que es diu 
Olga Margalef, neta de l’eminent ecòleg català Ramón Margalef, i en el qual aquest 
estudi reforça una idea. Reforça la idea que molts col·lapses de civilitzacions 
coincideixen amb les grans fluctuacions climàtiques. Per això ho relaciono amb El Cant 
de la Sibil·la. El Cant de la Sibil·la justament és un missatge que parla d’això, de la fi 
del món. Ara just estem en un moment de gran fluctuació climàtica. S’hi ha insistit molt, 
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moltes persones. Tenim altaveus petits, ja els anirem fent més grans, però potser ara 
més que mai hem de començar a prendre’ns seriosament les coses perquè el món no 
s’acaba, s’acabarà la nostra vida dels humans, però el planeta òbviament no s’acabarà. 
I per què diem això de prendre’ns-ho seriosament? I evidentment això està relacionat 
amb el projecte dels Jocs Olímpics perquè aquest context que tenim ara d’emergència 
climàtica i ecològica pensem que requereix un canvi de rumb que no estem entomant, 
no estem entomant. I dic «no estem» en plural. Nosaltres. No vostès, sinó que 
nosaltres seguim transitant en un model que ens ha portat on som, en aquesta situació 
d’emergència, i mentrestant anem tocant el violí i això és precisament el que hem 
traslladat a l’exposició de motius. I ja per acabar m’agradaria... Entenc que tots els 
diputats i diputades s’han llegit l’exposició de motius. Entenc que ho han fet i a mi 
m’agradaria ressaltar tres coses de l’exposició de motius. Primera, a la situació 
d’emergència climàtica, que representa que en breu si no canviem el nostre rumb i el 
nostre model econòmic, si ara ja hem pujat un 1,2 graus respecte de la mitjana 
d’abans de l’era preindustrial, arribarem a uns 4 graus. Això vol dir: no neu als Pirineus, 
i a part d’altres coses, no neu, no n’hi haurà. No neu, sequera, canvis climàtics 
importants... I davant d’aquesta situació, és una mica el que diem en l’exposició de 
motius. Quines propostes es fan des del Govern? Ampliar aeroports, ampliar el de 
Barcelona, els Jocs Olímpics... M’agradaria fer un incís: l’aeroport d’Alguaire a Girona, 
que també es va vendre com una gran aposta per l’activació econòmica... està allà. 
Alguaire està allà. L’altre dia uns economistes van dir que van publicar que això no 
acabava de funcionar. A l’aeroport de Girona es va fer una gran aposta i està allà i 
anem fent. Anem fent macro infraestructures. La segona cosa que m’agradaria 
ressaltar és que s’està duent a terme aquest macroprojecte de forma totalment opaca i 
contradient dades dels mateixos tècnics de la Generalitat de Catalunya en termes de 
canvi climàtic. El 2016 es va publicar el Tercer informe sobre el canvi climàtic, que està 
allà al calaix. Hem reclamat com a CUP també al Parlament que... De fet es va aprovar 
de fer el quart. De fet ja s’ha aprovat amb una moció que va presentar la CUP al 
Parlament. El 2018 es va publicar un informe que es diu «El canvi climàtic als Pirineus: 
impactes, vulnerabilitats i adaptació», dels Pirineus al canvi climàtic que, per cert, 
recomano la seva lectura. I aquí també dona dades molt interessants i l’exposició de 
motius ho diu clarament. Per acabar, el que dèiem, el context d’emergència climàtica i 
ecològica urgeix un canvi de rumb de les polítiques locals i nacionals. Per tant, també 
d’aquest projecte que es vol implementar. Per què? I m’agrada acabar amb això, tal 
com defensa l’economista ecològic John Bellamy Foster, no sé si el coneixen, des de 
cap disciplina, des de cap professió, mentre se’ns crema el bosc no podem estar 
tocant el violí. Per tant, davant la desraó i la inconsciència dominant cal un canvi de 
rumb que tingui en compte la vida de la gent del Pirineu i la preservació del territori. No 
sé si llegirà el secretari els acords o... 
El senyor President, respon: Sí. Sí, sí. 
La senyora Guillaumes, diu: Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Senyor secretari, llegirà les propostes d’acord. 
El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut literal següent:  
 
“Primer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè faci un gir en les 
actuals polítiques, que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu, i aposti 
per posar de forma real la vida al centre, assumint que ja estem immersos en situació 
d’emergència climàtica i ecològica, i actuï, així, en conseqüència. 
Segon. Retirar immediatament la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern de 2030. En 
cas que no sigui així, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï 
immediatament els tràmits per realitzar un referèndum segons la llei catalana de 
consultes populars, Llei 4/2010, del 17 de març, a les comarques afectades pel 
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macroesdeveniment dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030: Val d’Aran, Alta Ribagorça, 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà i Ripollès. 
Tercer. Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat on es 
tingui en compte informació sobre la petjada climàtica d’aquest projecte, sobre les 
alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb la població, i implicant els 
agents del sector per conscienciar de la importància de canvi de model que sigui 
capaç de defensar el dret a la vida i els interessos de les classes populars. 
Quart. Comunicar aquests acords als ministeris afectats del Govern de l’Estat espanyol 
i als departaments i conselleries del Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a 
la resta de les diputacions de Tarragona, Lleida i Barcelona, al Comitè Olímpic 
Espanyol COE i a la plataforma Stop Jocs Olímpics.” 
 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor secretari. Per part del grup 
d’Independents, alguna paraula, senyor Motas? No? Per part del grup del PSC, alguna 
paraula? Senyor Fernández. 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Sí, moltes 
gràcies, president. Bé, aquesta moció té un fil conductor similar al que vam fer al ple el 
mes de novembre quan parlava... la CUP de presentar una moció sobre el tema de 
l’aeroport de Barcelona, l’ampliació. Jo m’he quedat amb tres. La diputada parlava que 
ja sabia que aquesta moció no es votaria i que tenia tres objectius en la presentació, 
que era evidenciar les contradiccions, el tema de moure les consciències i també 
traslladar la inquietud del territori. Quan els grups hem estat a l’oposició i governant en 
tots els llocs, sempre sabem que des de l’oposició sovint fem mocions i ens quedem 
sols. No és cap sorpresa que, avui, la seva moció, potser es quedarà sola, no ho sé, 
però que jo puc dir que el nostre grup votarà en contra, però no sé què faran els altres 
grups. Per tant, d’entrada, posar com un gran mèrit el fet que no es votarà, jo crec que 
els que hem estat a l’oposició molt sovint ens hem trobat amb aquesta postura, que 
fem una altra proposta, el nostre projecte, i ens quedem sols, perquè és evident que el 
que li pertoca són els que fem aquí tots representats, els diferents grups, que són, a la 
vegada, representants dels ciutadans. D’aquestes tres objectius que vostè ha posat, és 
evident que, quan fem una moció, busquem la contradicció de l’adversari. La política 
és això, és posar contra les cordes o buscar les contradiccions del que ha de votar 
diferent. A mi em sorprèn més la qüestió aquesta de moure consciències i és perquè 
vostès estan instal·lats com si tinguessin la veritat absoluta de tot. I és que no és això. 
Entre el tot s'hi val i no fem res, hi ha molt de camí per recórrer. Jo crec que nosaltres, 
ja ho vagin en el darrer plenari, entre el decreixement i créixer de forma indefinida, hi 
ha un creixement diferent, que jo crec que sí, que en aquests moments hi ha moltes 
administracions que fan aquesta reflexió sobre el fet que cal fer les coses diferents. 
Segur. I segur que hem fet coses malament, tots, però ara sí que hi comença a haver 
una consciència que les coses s’han de poder fer de forma diferent. I vostè fa 
referència al manifestos. També dic: els que portem molt de temps en política hem 
viscut molt manifestos, molts, molts. Però hi ha una cosa, i és que hi ha gent que li 
toca [...], que vol dir governar i vol dir assumir responsabilitats i no podem només mirar 
els manifestos. Els manifestos, a vegades, ens poden ajudar, ens poden, fins i tot, a 
vegades, segons quins, alterar, però al final, el que governa, en aquest cas el govern 
d’Espanya, de la Generalitat, que són els que estan decidint que cal fer aquesta aposta, 
han de prendre decisions i això vol dir assumir responsabilitats. I mal faríem... Jo crec 
que mal estem fent en alguns casos, de només pensar en què faig en funció dels vots 
que puc treure o deixar de treure. Jo crec que hauríem de començar a governar més 
sense la perspectiva de l’horitzó electoral permanentment. Per tant, el nostre grup 
pensa que aquesta proposta que estan fent en aquest moment el govern d’Espanya, 
de la Generalitat, crec que és una proposta que pot donar un peu important al progrés 
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d’aquelles zones. Caldria saber també quin és el valor afegit que implica l’activitat de 
l’esquí i, en general, de muntanya, no només per aquella per aquella zona, sinó també 
fins i tot per totes les comarques gironines i, per tant, nosaltres, el que plantegem és 
que cal anar cap a un debat seriós sobre la sostenibilitat ambiental, però que faci 
compatible la sostenibilitat financera de les administracions públiques, perquè al final, 
si el que parlem és que cal dotar de recursos econòmics per la vessant social i 
econòmica, també caldrà buscar d'on els generem, i ja sé que vostè dirà: Escolti, 
doncs que paguin més els que més tenen i ho repartim millor. Però per repartir millor 
primer s’ha de crear. Si no creem, al final estem repartint misèria. Per tant, jo crec que 
aquesta és una opció per començar a créixer i modelar el territori, segur que sí, però 
nosaltres defensem sí a la qüestió mediambiental, sí, ha de ser compatible amb la 
sostenibilitat de les finances públiques, i això vol dir que hi ha d’haver una proposta de 
correcció mediambiental, una proposta social i una nova governança que passa per la 
participació, la transparència i la millor redistribució dels recursos que tenim. Tot això 
s’ha de fer compatible, perquè si no creixem, tampoc podrem fer res. Per tant, el nostre 
grup, ja li he anunciat el principi que farem un vot en contra tot, i que la filosofia 
d’alguns dels elements que vostè posa sobre la taula, sobre la necessitat de 
reflexionar i d’avançar cap a un model diferent, el compartim. I jo no tinc cap dubte que 
la mateixa administració pública lluitarà perquè totes les actuacions que es facin en 
aquella zona per garantir els Jocs han de comptar amb tots els informes, òbviament, 
preceptius d’impacte mediambiental i de tot, perquè han de ser inversions que tinguin 
en compte aquest equilibri. Però al final, o és que no ens ha portat cosa positiva les 
Olimpíades a Barcelona? És que tot el que es va fer en aquell moment allà no ha estat 
per quedar-se i Barcelona és molt diferent, a partir del 92 o abans del 92? Segurament 
que hi va haver coses que es van fer que, la millora, ara les faríem diferent, és 
possible. Però és que no s’ha transformat Barcelona a partir de les Olimpíades? Jo 
penso que, i acabo, votem en contra, que fora bo que a aquest projecte se li intentés 
treure el màxim profit, no només pel territori, sinó també per tota la província de Girona. 
I, a més, hem d’escoltar tots els manifestos, totes les opinions, però a vegades, 
evidentment, el que ha de governar, [...]. Per tant, el nostre grup, com ja he dit abans, 
farà un vot negatiu, tot i que compartim la necessitat de reflexionar per avançar de 
forma diferent. Moltes gràcies, president. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies senyor Fernàndez. Senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes 
gràcies, senyor president, il·lustre diputada senyora Guillaumes. A veure, jo 
segurament no seré tan coneixedor del Pirineu com vostè, però intentaré fer-ho el 
millor que podrem, i començaré per dues reflexions, ja que parlava de sacsejar 
consciències, i ho intentaré dir amb el màxim respecte. La primera, jo soc una persona 
que la veritat és que no soc massa intel·ligent i soc bastant ignorant, però a vegades, 
quan estic aquí al ple, tinc la sensació que encara se’m tracta de més d’ignorant. No? 
Perquè se’ns diu, quan es parla del Cant de la Sibil·la, se m’explica el que és. Li 
explico també, només a nivell d’anècdota, que entre les meves aficions tinc la de ser 
organista i algunes vegades l’he acompanyat a l’orgue, el Cant de la Sibil·la. Després 
ens diu del Bellamy Foster, que segurament no sabran qui és, entre algunes coses que 
a vegades he estudiat, vaig fer Polítiques i alguna cosa sabem, els que hem fet 
Polítiques, de John Bellamy Foster. Trobo que és un punt pretensiós, perdoni que li 
digui així, que vostè vingui al ple i quan ens fa un símil del Cant de la Sibil·la, ens 
vulgui explicar què és el Cant de la Sibil·la. Quan em cita un pensador, un politòleg, un 
sociòleg, un filòsof, ens citi que hi és, perquè parteix de l’apriorisme que som una mica 
catetos i ignorants, i ja ho són bastant, els membres d’aquest govern, i particularment 
aquest humil portaveu que li parla, però completament, al cent per cent, ignorants, no 
ho som. Penso que si vostè vol posar un exemple, té tot el dret de posar-lo, però no 
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cal que, de cada exemple que ens posi, ens expliqui qui és, perquè si no, tinc la 
sensació una miqueta que se’m tracta de tontet. I ja sé que ho soc molt, però no 
m’agrada que se’m retregui. Per tant, això li dic com un consell personal i espero que 
me’l prengui bé, perquè no parteixi del principi que vostè ho sap tot i els altres no 
sabem res; no sabem tant com vostè, sabem molt poquet, però alguna cosa sabem. 
Aquesta és la primera reflexió que li volia fer. Segona reflexió que li volia fer, i enllaço 
amb una de les coses que deia el senyor Juli Fernàndez. Vostè deia que tothom votarà 
en contra i és una cosa ben curiosa. I també, en aquest punt, em sembla una mica 
pretensiós, perquè sembla com si vostè tingués la veritat absoluta i la raó absoluta, i 
que només vostè representés la ciutadania. I vagi per endavant que aquest govern té 
un màxim respecte, i no podria ser d’una altra manera, per les seves opinions. Això 
vagi per endavant. Vostè representa la ciutadania, ho deia, però aquest govern, que té 
20 diputats de 27, també deu representar algú, no? Perquè, és clar, si no, semblarà 
que a vostè la voten la gent del sector primari, els comerciants, els autònoms, els 
universitaris, els estudiants, els jubilats, els pensionistes, els treballadors i tothom, i 
que a nosaltres, que sumen 20 diputats, ens deuen votar bàsicament els rics i gent una 
mica despistada. I tampoc és això. Vostè representa la ciutadania i nosaltres som molt 
respectuosos, però ha de pensar que els altres 26 que estem aquí potser també 
representem algú. Per tant, aquest concepte d'entendre que jo represento la ciutadania 
i no entenc que tots els altres estiguin equivocats, també perdoni, però li haig de dir 
amb el màxim respecte, em sembla una mica pretensiós per la seva banda, i no em 
puc estar de dir li en nom del Govern. Parlava de manifestos. Sí, evidentment. Com 
que estem en una societat democràtica i plural, hi ha posicionaments de tot tipus. Si 
ens escoltem només una banda, evidentment només sentirem una part. Podem 
escoltar el Kilian Jornet, probablement. Si escoltem la Núria Picas, ens donarà una 
visió diferent. I vostè ens ha dit: els electes, els electes. Ja ens ha dit tres de les sis 
capitals de comarca que no hi estan a favor. Dos dels sis consells comarcals. Jo, el 
manifest aquest que vostè ha citat, com que alguna vegada llegeixo, també me l’he 
llegit, i vostè ens ha dit: no, la Seu d’Urgell, que és una de les capitals de comarca que 
ha citat, no hi està a favor perquè hi ha un regidor que ha firmat aquest manifest. 
Només un matís. A la Seu d’Urgell hi ha 17 regidors. Els altres 16 pinten alguna cosa o 
només compta aquest? Segona qüestió que li volia dir. Vostè em parlava d’algunes 
persones que penso que, si expliquem perquè s’han oposat als Jocs, també siguem 
honestos no només amb el què, sinó amb el perquè. Perquè ha citat explícitament la 
presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la senyora Josefina Lladós. Però 
llavors també expliquen per què s’oposa als Jocs Olímpics. La presidenta del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell ha explicitat de manera claríssima que s’oposa els Jocs 
Olímpics per una raó que precisament no té massa a veure amb els Jocs, que és que 
no vol que s’hagi de fer cap projecte que impliqui anar conjuntament amb Espanya. 
Però això és una raó purament política. Molt respectable, com les seves raons o com 
les nostres. Però si és així, diguem-ho tot, i si no, li pot preguntar a la presidenta del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i veurà que no l’enganyo. Per tant, en aquest sentit, 
escoltem tothom, no només una part. Escoltem la Núria Picas i escoltem el Kilian 
Jornet, escoltem aquest electe de la Seu que ha signat el manifest, però escoltem els 
altres 16, perquè si mira els electes i els alcaldes que l’han signat, que n’hi ha alguns, i 
és molt respectable i molt legítim, si ho valorem sobre el conjunt dels alcaldes i 
regidors del Pirineu i sobre els electes del Pirineu, és una xifra minoritària, molt 
respectable, i ja li dic que encara que només fos un, seria respectable i l’hauríem 
d’escoltar, però minoritària. Per cert, un matís pel Kilian Jornet, que és una persona a 
qui admiro molt personalment i professionalment, i els reptes que ha aconseguit. No és 
menys cert que és una persona que fa temps que no viu al Pirineu, això també li he de 
dir, i que, a més, va manifestar fa poc en una entrevista, que, si parlem de 
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contradiccions, que vostè parlava de contradiccions, que si hi haguessin uns Jocs i 
que si les curses de muntanya són olímpiques, ell hi participaria. Això també li he de dir 
perquè va sortir recentment en una entrevista. Per tant, escoltem tothom. La moció 
parla de model socioeconòmic destructiu, posar de forma real la vida al centre, el dret 
a la vida i els interessos de les classes populars, a retirar la candidatura etcètera. I diu 
que no respon a les necessitats del Pirineu i genera un gran rebuig al Pirineu. Jo, 
sobre això, l’únic que m’agradaria dir-li és: i si deixem que el Pirineu es pronunciï? 
Potser deixem que el territori es pronunciï. I si el territori es pronuncia, sabrem l’opinió 
del Pirineu, i si respon o no pot respondre a les necessitats del Pirineu. L’altra cosa 
que també m’ha quedat clara en aquesta moció és que al Pirineu ho fem tot malament. 
El Pirineu té molts problemes, però d’aquí a la visió apocalíptica que hi ha en algun 
paràgraf de la moció, penso que hi ha un tros, i pensi una cosa, senyora Guillaumes. 
La gent del Pirineu som els més interessats, això jo li asseguro, en la preservació del 
nostre territori. Entre altres coses perquè hi vivim tot l’any en part en vivim. Per tant ja li 
asseguro que no trobarà ningú més interessat en la preservació del Pirineu que la gent 
del mateix Pirineu. Deixem que la gent del Pirineu es pronunciï i digui alguna cosa al 
respecte. Hi ha una altra cosa que no he entès, ja que vostè en parlava d'oxímorons. A 
la moció bàsicament diu: no coneixem el projecte, però es construirà molt i malament. 
En què quedem? Perquè si no coneixem el projecte, no sabem massa que es farà. Per 
tant, en aquest sentit, no sé fins a quin punt això és un brindis al sol o no és un brindis 
al sol. Perquè pensem, des de l’equip de govern, que són importants aquests Jocs i 
aquesta candidatura? Per diferents raons. La primera, perquè són una nova oportunitat 
de ser un catalitzador d’infraestructures, infraestructures que s’haurien de fer 
igualment, però que si es fan els Jocs Olímpics, poden ser un accelerador d’aquestes 
infraestructures. I li posaré un exemple, perquè quan es va començar a treballar en 
aquesta candidatura, la inversió més important que es preveia era la línia R3, que 
evidentment no és pas una alternativa de transport privat, és una alternativa de 
transport públic, i és important que millorem les alternatives de transport públic amb el 
Pirineu, encara que només sigui per una cosa, perquè jo avui, a l'hora que acabaré 
aquí a Girona, que tinc previst acabar sobre les sis de la tarda, si hagués de tornar en 
transport públic a casa meva, l’alternativa més ràpida que tindria és que arribaria demà 
a quarts d’onze del matí, dormint evidentment pel camí. Aquesta seria l’alternativa més 
ràpida que tindria. I per tant, promoure les infraestructures del transport públic és 
important per a tots els territoris. I segon, evidentment, també pel Pirineu, ja que 
parlem d’igualtat d’oportunitats arreu del país, que realment aquesta igualtat 
d’oportunitats sigui igual a tot el país, perquè a dia d’avui la igualtat d’oportunitats 
realment no hi és, perquè les alternatives de transport públic que té la gent del Pirineu 
no tenen res a veure amb les que, per exemple, hi ha aquí a la ciutat de Girona i ja no 
diguem a Barcelona. Segon, perquè pensem que és una oportunitat de posicionar la 
marca Pirineus a nivell internacional. A més, en aquesta casa tenim un Patronat de 
Turisme que es diu Costa Brava Pirineu de Girona que es dedica precisament a això. 
Tercer, perquè són una oportunitat de desenvolupament econòmic i social. Vostè parla 
molt d’estacions d’esquí. A mi m’agrada potser més parlar d’estacions de muntanya i 
això enllaça amb la quarta cosa que li volia dir. Vostè ja parteix d’un principi que no se 
seguirà cap criteri de sostenibilitat ni mediambiental, etcètera. Vall de Núria, és a dir, 
que una persona agafi el cremallera, que és una alternativa de transport públic per 
pujar a Vall de Núria i anar caminar per la muntanya o anar a fer raquetes de neu, això 
és el més insostenible que hi ha al món? Ho podem considerar que no? Perquè potser 
ens hem traslladat en transport públic. És més, o hi arribem a peu o hi anem amb 
transport públic, per exemple, per posar l’exemple de Vall de Núria, aquí sí que no hi 
ha alternativa del transport amb vehicle privat. Després, si fem aquesta activitat, 
aquesta és l’activitat més insostenible del món? A mi se me n'ocorren 400 abans que 
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aquesta. Per tant, a vegades, també, alerta amb algunes de les afirmacions que es fan. 
Vostè fa en el discurs, també legítim, evidentment, però que nosaltres no compartim: 
quinze dies de Jocs, quinze dies de misèria, 15 anys de misèria. Per començar, el que 
costin els Jocs, el que són els Jocs en si, l’activitat la paga el CIO. Uns Jocs d’Hivern 
que costen a l’entorn de 1.300 o 1.400 milions d’euros, els paga el Comitè 
Internacional Olímpic. Per tant, aquí l’important no és tant els quinze dies de Jocs, sinó 
el projecte de territori i de país que es pot desenvolupar a l’entorn d’aquests Jocs. Que 
això és el que s’ha de preocupar de fer la candidatura i aquí, en aquest sentit, sí que 
pensem que són una oportunitat de desenvolupament del Pirineu, perquè si el Pirineu 
volem que sigui un pessebre i que només fem mel i mató, doncs aleshores sí que 
tindrem un problema perquè aquest territori pugui tirar endavant. Algunes altres 
qüestions que li volia comentar i vaig acabant, senyor president, però és que em sap 
greu, però és que la intervenció de la senyora diputada ha estat molt llarga i, per tant, 
penso que també tinc dret a fer una intervenció una mica llarga. Li reitero, nosaltres 
som els més interessats en la preservació del territori i el que considerem molt 
important, i en això ha canviat la mentalitat dels Jocs Olímpics... Abans la mentalitat 
dels Jocs era què pot fer un territori pels Jocs. Avui, la mentalitat és què poden fer uns 
Jocs per un territori i han d’anar a l’entorn d’un desenvolupament sostenible, i dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, i dels criteris mediambientals, i del 
respecte per l’equilibri, per la sostenibilitat i pel creixement sostingut. I pensar que 
totes les administracions públiques, tots els agents socials, tot el món econòmic i tots 
ens posarem d’acord i farem una mena de conxorxa per fer-ho tot malament a 
consciència, realment em costa d’entendre, perquè jo parteixo del principi que els 
ajuntaments, la mateixa Diputació, la Generalitat, el Govern central, els agents 
econòmics, els agents socials, el món esportiu, etcètera, volen el millor per al territori.  
Fa servir també en la moció l’expressió balneari d’Europa, que em sembla una mica 
desafortunada, malgrat que jo, quan penso en balneari, penso en moltes activitats, 
però no precisament en les de muntanya. Quan pensem a vegades en esquí o en 
segons quines activitats, l’expressió balneari no és la que trobo la més idònia. El 
senyor Juli Fernàndez feia referència als temes de l’impacte econòmic, ja que vostè 
sempre ens fa recomanacions de llibres. Segur que se l’ha llegit, em sembla molt 
interessant. Jo només n'hi faré una, que és el Llibre blanc de les estacions de 
muntanya, que bàsicament analitza tot això i també parla dels temes de canvi climàtic i 
parla dels temes de sostenibilitat ambiental i d’impacte econòmic i d’impacte social, 
etcètera. I al final, acaba donant unes quantes dades que penso que són interessants. 
Quan parlem d’impacte econòmic, i només em centraré en les estacions de les 
comarques de la demarcació de Girona, a la Cerdanya, les estacions que tenim d'alpí i 
de nòrdic, el valor afegit brut, és a dir, el que el que generen a l’activitat econòmica, 
són 111,8 milions d’euros i representen gairebé el 31 % del valor afegit brut anual de la 
comarca, que és de 362 milions d’euros. Penso que és una dada molt significativa. Si 
ens n’anem al Ripollès, aquesta dada de valor afegit brut és d'11,5 milions d’euros. En 
aquest cas, inferior, un 2,1 % de la comarca. Si mirem, per exemple, en una comarca 
com la Cerdanya, on viuen 18.000 habitants i la població activa evidentment és molt 
menor, i llocs de treball directes que generen les estacions d’esquí: 150 Masella, 110 
La Molina, més totes les de nòrdic. Directes. I indirectes, el 30 % del valor afegit brut 
de la comarca. Per tant, alerta en pensar que això s’ha d’acabar d’un dia per l’altre, 
perquè, si no, ja m’explicaré vostè quin és el futur de les comarques del Pirineu. Una 
altra qüestió, per cert, ja que sempre a vostè li agrada tant parlar de la titularitat pública 
i privada. Li recordo que el gruix de les estacions d’esquí, totes les de nòrdic, són de 
titularitat pública, en aquest país, de titularitat municipal, i de les deu que hi ha d'alpí, 
set són públiques del Grup Ferrocarrils, perquè s’entén i s'ha entès així tota la vida des 
del Govern, que les estacions d’esquí són motors econòmics i socials del país. 
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Concretament, Catalunya és dels territoris que té més pistes d’esquí, 466 quilòmetres i 
deu estacions. A vegades es pinten aquests esports com a elitistes, quan un 40 % dels 
catalans ha esquiat en alguna ocasió. Hi ha pocs esports que els hagi practicat 
almenys una vegada un 40 % de la població, i un 11 % ho fa amb regularitat. A 
Catalunya hi ha habitualment 711.994 esquiadors, li dono les últimes dades que tinc, i 
un 11,1 % de penetració. Just abans de la COVID es van registrar més de 2 milions de 
jornades esquiades. Quan parlàvem de dades econòmiques, la despesa mitjana per 
persona i dia a les estacions d’esquí és de 171,12 euros, i a les estacions de nòrdic de 
47,26. L’esquí, a través de programes com l’Esport blanc escolar serveix sobretot 
perquè les escoles d’aquells barris més desafavorits puguin practicar l’esquí, que si no, 
no ho podrien fer. Quan mirem l’anàlisi cost-benefici de les estacions de muntanya 
catalanes, el valor afegit sumant les estacions d'alpí i de nòrdic és de 375 milions 
d’euros, 375.469. Quan mirem la ràtio ingressos-despesa, és a dir, el que invertim amb 
el que genera, la ràtio del valor afegit brut- ingressos és de 5,3 euros i la ràtio 
agregada valor afegit brut-costos és de 9,1. Per tant, en aquest sentit, les estacions 
són un pol d’activitat econòmica, és evident, però també de fixació de població al 
territori, perquè si no generem activitat econòmica al territori, com voldrem fixar la 
població al territori? Un aspecte que em sembla important perquè també en la moció 
es trasllada tot un apriorisme sobre que no es compleixen els objectius de 
desenvolupament sostenible, d’impacte ambiental, etc. Probablement les estacions 
d’alpí i de nòrdic d’aquest país i les estacions de muntanya, jo li he posat l’exemple de 
Núria, que em sembla molt evident, però moltes altres són les que desenvolupen més 
mesures en matèria de gestió energètica, de gestió hídrica i de residus, de construcció 
i instal·lacions per mitigar l’impacte ambiental i l’impacte paisatgístic. Totes les 
estacions tenen la certificació ISO 14.001, que precisament és la que es dedica a 
avaluar la gestió dels riscos mediambientals. Per tant, ja em dirà vostè si hi ha algun 
altre sector d’activitat econòmica en aquest país on tots tinguin aquesta certificació ISO. 
Per tant, en definitiva, ens ajuden a fixar població al territori, les estacions d’esquí. I tot 
el projecte de la candidatura olímpica, reitero, s’ha de construir sobre la base dels 
objectius de desenvolupament sostenible, del creixement sostingut, del respecte pel 
medi ambient, etcètera. I si no és així, aquesta diputació hauria de ser la primera de 
posicionar-se en contra. Però com que estem convençuts que no serà així, doncs 
evidentment nosaltres el defensem. Acabo, senyor president. La ciutat coneguda com 
a Barcelona s’ha transformat gràcies als Jocs Olímpics i creiem que s’ha transformat a 
millor. Avui Barcelona estaria oberta al mar? Probablement sí, però s’hauria tardat més 
a fer, o Banyoles, per exemple, que va ser subseu olímpica, i que es va transformar la 
ciutat, i avui l’entorn de l’estany està millor, però no només a nivell esportiu i 
d’infraestructures sinó a nivell de preservació del medi ambient i de sostenibilitat i a 
nivell ecològic. Avui l’estany està més ben cuidat que el que estava fa trenta anys 
enrere. Deixem que el territori es pronunciï, que és del que es tracta sobretot, i 
evidentment quan deixem que el territori es pronunciï, escoltem a tothom, perquè si 
només escoltem una part doncs evidentment no ens en sortirem. I, per acabar, la 
darrera cosa que volia dir és que vostè parlava molt de contradiccions, i ens posa 
contradiccions on no hi són. Vostè ens ha fet un símil que és amb el sector primari, 
bàsicament. No sé si el símil l’he entès, venia a dir: els productors de llet versus els 
Jocs Olímpics; si hi ha Jocs Olímpics, no es produirà llet. Per desgràcia, el sector 
primari al nostre país en té molts altres de problemes. Però la llet, que es faci, o els 
litres de llet, el que sí que li asseguro és que no dependran de fet que es tiren 
endavant o no es tiren endavant els Jocs Olímpics. Moltíssimes gràcies, senyor 
president. 
El senyor President, intervé i diu:  Moltes gràcies, senyor Piñeira. Em permetran, per 
al·lusions, també fer una petita aportació. Les paraules que ha dit la diputada senyora 
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Guillaumes, és evident que aquest president, jo mateix, el que he fet abans de donar 
qualsevol opinió ha estat parlar molt territori. I, per tant, jo he anat al Consell d’Alcaldes 
de la Cerdanya i precisament hem tingut ocasió de parlar amb els diferents alcaldes 
sobre aquesta temàtica. Jo quan m’he reunit amb la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, el president de la Diputació de Lleida, la de Tarragona, que era una reunió 
que parlàvem de molts altres temes, ella no té cap municipi que li afectarien aquests 
Jocs Olímpics. Doncs, si precisament vàrem dir tots plegats que donàvem suport als 
Jocs Olímpics era perquè els seus respectius territoris, les entitats locals que 
representem, és evident que hi estaven a favor. Jo m’he reunit amb el president de la 
Diputació d’Osca, precisament. El que pot estar ben segura és que allà on he anat és 
el que dic; allà on no he anat, per molt que ho digui La Vanguardia o un altre, si no ho 
dic, és que no hi he anat. Per tant, jo no vaig anar a Viella; i sí que vaig anar a Osca i a 
Osca en una reunió conjunta amb el president de la Diputació d’Osca, on va manifestar 
el suport dels municipis de la franja del Pirineu aragonès que donen suport a aquests 
Jocs Olímpics. Per tant, jo no sé quants regidors o quants consellers comarcals poden 
haver opinat, però en tot cas, la gran majoria amb què jo he pogut parlar estan a favor 
d’aquests Jocs Olímpics, fets de la manera que explicava el senyor Piñeira. I que, en 
tot cas, en reunions que també hem tingut els presidents de diputacions amb el 
president del Comitè Olímpic Espanyol i també amb el Comitè Olímpic Internacional, 
perquè ens hem reunit, o sigui quan puc parlar és perquè m’he reunit amb tots els 
actors, doncs si aquests jocs no tenen aquest estàndard de sostenibilitat, de millora del 
territori, etcètera doncs són els primers que no ens els donaran. El Comitè Olímpic 
Internacional no donarà uns Jocs a un país amb un indret en el qual no respecti el 
medi ambient. I no faci aquella premissa de què pot fer els Jocs pel territori, no què pot 
fer el territori pels Jocs. I, per tant, ells, el Comitè Olímpic no donarà els Jocs Olímpics 
a cap indret en el qual no hi hagi un projecte global d’aquella zona, de 
desenvolupament d’aquella zona, amb els principis de sostenibilitat i que aquests 15 
dies no siguin fruit d’un relat de país que vagi molt més enllà dels 15 dies. L’abans i el 
després és més important pel Comitè Olímpic Internacional que els 15 dies de Jocs. I 
també el Comitè Olímpic el que està exposant en aquests moments és que no s’ha de 
fer cap infraestructura nova que després no sigui utilitzada en un territori. I en els 
projectes que hi ha hagut també el que s’ha parlat és que les estacions d’esquí que 
tenim en el Pirineu, en tot el conjunt del Pirineu, doncs són perfectament homologables 
pels Jocs Olímpics. Per tant, poca cosa s’hi hauria de reconsiderar en aquest sentit. I 
es poden portar a terme. I vostè ho ha vist en els últims Jocs Olímpics, que es poden 
portar a terme inclús de diferents països. Si hi ha alguna infraestructura que no té un 
país, i que no ha de construir perquè no la utilitzarà després dels Jocs i, en canvi, 
poder fer desplaçar aquesta competició concreta a un altre país, en un altre indret, que 
sí que hi hagi i que no s’hagi de construir aquesta infraestructura. Aquest és un canvi 
de paradigma que tenen els Jocs Olímpics ara, que és el que impulsa el Comitè 
Olímpic Internacional agafant els ODS també per fer un Jocs no només de noms, sinó 
de fets sostenibles. Jo quan li puc parlar és perquè m’he reunit amb tots aquests actors, 
i m’han acompanyat a vegades algun diputat aquesta casa. Jo estic segur que vostès 
a l’hora de dir tot el que diuen (No s’han reunit amb tots els actors.), precisament aquí 
és on els pot causar, precisament, aquest desconeixement. I amb aquest 
desconeixement fer aquest relat que vostès fan. Val a dir que també vostè m’ha posat 
una sèrie d’exemples de gent que ha signat aquest manifest. Jo també li he de dir que 
hi ha gent signant d’aquest manifest que ens havia expressat, precisament, que 
s’havia de pedalar a favor d’aquests Jocs Olímpics perquè eren per al progrés del país, 
perquè era per al progrés dels Pirineus, i que inclús aquest projecte de Jocs Olímpics 
havia d’estar fora de qualsevol disputa política. Bé, doncs això, també. També, perquè 
jo he assistit a moltes reunions amb diferents membres del Govern. Ja li he dit, amb el 
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Comitè Olímpic Espanyol, amb el Comitè Olímpic Internacional, amb els presidents de 
diputacions catalanes, amb el president de la Diputació d’Osca, amb alcaldes i 
alcaldesses, etcètera, que jo m’he reunit. Si vostè mira aquest manifest de Viella, el 
manifest aquest que diu Pirineus-Barcelona-Saragossa, veurà quanta gent, quants 
alcaldes i alcaldesses s’hi han adherit de la zona d’Osca i la zona de la Vall d’Aran. 
Potser... desafortunat això potser era el nom. Jo penso que el nom ja vindrà. El més 
important és que siguin els Jocs Olímpics del Pirineu. I llavors, si hi ha de dir qualsevol 
altra cosa, ja es dirà en el seu moment, però, mirin també els representants de la gent, 
els representants de les persones que són, els càrrecs electes elegits 
democràticament, els seus alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, la gran 
quantitat de gent que s’ha adherit a aquest manifest. I quan els presidents de diputació 
hem dit que ens adheriríem a això, ens hi hem adherit perquè precisament hem 
trepitjat el territori, perquè hem parlat amb els càrrecs electes del territori, i pensem 
que cap contradicció té el que ha dit el senyor Pau Presas amb el que he dit jo mateix 
respecte uns el sector primari i l’altre perquè ho respectem tot. I pensem que el Pirineu, 
com ha dit el senyor Piñeira, però com també ha dit el president de la Generalitat, que 
precisament que qui s’hi ha de pronunciar és el Pirineu. Si el Pirineu defensa que 
aquests llocs són bons, escolti, no tingui cap dubte que aquesta institució ho defensarà 
com un més dels projectes interessants i importants per al nostre país i, en aquest cas, 
pel que ens toca a nosaltres per a la nostra demarcació. Bé, moltíssimes gràcies. No 
sé si... Li dono, però breument, si us plau, perquè em sembla que s’ha esgotat tot el 
temps abans. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, respon: Home, breu, breu, no sé 
si ho seré, però ho intentaré. M’agradaria fer un comentari general i tres de concrets, 
un per a cada portaveu. El comentari general, una mica per recollir l’essència del que 
han dit els tres portaveus. Clar, ens agrada sentir quan diuen que aquests projectes 
aporten molts beneficis a l’economia, m’ha agradat sentir que els Jocs Olímpics és una 
mostra d’èxit i que va millorar molt Barcelona, per exemple, i que es va obrir al mar, 
com diu el senyor Piñeira. Molt bé. És a dir, el factor comú de les tres intervencions és 
que reconeixen que s’han de començar a fer les coses diferents. És evident, i jo 
posaria com a com ha fet concret... És evident que s’han de fer les coses diferents 
perquè les polítiques que s’han portat a terme fins ara fent Jocs Olímpics a Barcelona, 
la proposta que hi ha ara de fer als Pirineus o les propostes que s’han fet aterrar des 
de cada territori, no sé què ha passat, però estem en un país en què hi ha un 26,3 % 
de la gent que està en situació de pobresa i exclusió social. Alguna cosa estem fent 
malament. Alguna cosa estem fent malament. Un de cada quatre ciutadans a 
Catalunya està en risc d’exclusió social. Alguna cosa hem de plantejar-nos. Això com a 
comentari general. Aleshores, concret: el senyor Fernández, que m’ha agradat molt i 
agraeixo molt el to i les observacions que ens ha fet de la moció, i ha comentat que... I 
és coincident el senyor Piñeira i el senyor Fernàndez. I ja és la tercera vegada que em 
passa que quan em contraargumenten diuen: «és que vostès es pensen que tenen la 
veritat absoluta». I jo ja vaig insistir en un altre ple que dir les coses amb vehemència o 
utilitzar... És a dir, nosaltres a la moció hem utilitzat dades de la comunitat científica. És 
a dir, no tenim la veritat absoluta. El que estem afegint a l’exposició de motius són 
dades que es tenen a nivell internacional, que són públiques i que ja estan avisant que 
s’ha de fer alguna cosa diferent perquè el futur que ens espera serà diferent. Per tant, 
a mi sí que m’agradaria fer una reflexió sobre això. És a dir, nosaltres en cap cas tenim 
la veritat absoluta. La comunitat científica tampoc, però com a mínim ens basem, 
escoltem el que diu la comunitat científica. I una reflexió que també comparteixo amb 
els tres portaveus i amb la resta de diputades i diputats és: com és que quan es parla 
de temes de salut, estem fent cas de la comunitat científica i com és que la comunitat 
científica des de l’any 1972 està dient, està avisant amb dades sobre la taula d’un 
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munt de científics i científiques, i anem fent, tirant pilota endavant i ja ho arreglarà el 
que vingui. Això, una observació. Celebro, senyor Fernández, que insisteixi en això 
que s’han de fer les coses diferents i esperem que es noti en les polítiques que es fan 
des de Madrid. Més coses, per no allargar-me, el senyor Piñeira també ha coincidit en 
això de la veritat absoluta. És curiós. No tenim la veritat absoluta. Escoltem la gent, 
escoltem el territori i escoltem la comunitat científica. I, a partir d’aquí, evidentment 
amb la nostra brúixola i la nostra visió que tenim sobre com ha de ser el futur, 
defensem les nostres idees. Què passa? Que quan sentim la defensa ens sembla, o a 
mi em sembla personalment, que jo això ja ho he sentit moltes vegades aquest... Com 
deia la Greta Thunberg, el bla, bla, bla, parlar, parlar, parlar que hem de canviar les 
coses, que ho hem de fer diferent, que els Jocs Olímpics seran sostenibles... que no 
ho seran de cap manera. Parlem molt i s’escriu molt, coses sobre la taula, s’escriuen 
acords sobre l’emergència climàtica, però després això no es tradueix en res concret 
en la realitat. Més coses, per exemple, també ha parlat de la referència als electes. 
Comentava el senyor Piñeira, que diu: bé, vostè ha posat un regidor electe, però eren 
17 regidors electes. Sí, per això hi estem d’acord; amb una cosa estem d’acord, que 
s’haurà d’escoltar el territori, evidentment, perquè ni un regidor de la Seu d’Urgell és 
significatiu, ni una presidenta és significativa per ella mateixa, ha de ser tota la 
població que ho determini. Què més? Coses que he anat apuntant. Sí, ha fet una 
referència que de la manera que hem escrit el text expositiu sembla que al Pirineu ho 
hàgim fet malament. No, en cap cas. Nosaltres volem el millor per al Pirineu i crec que 
ha quedat clar en el text expositiu. Llavors, quan ha defensat els motius, els tres 
motius pels quals des del Govern, com a govern de la Diputació, s’ha de tirar endavant 
el projecte, m’ha cridat molt l’atenció perquè justament és tal com es defensen aquests 
projectes. Inclús vostè ha fet servir paraules que tenen a veure amb el creixement: ha 
parlat d’accelerada d’infraestructures, creixement, rapidesa, fer-ho tot més ràpid, 
catalitzador d’infraestructures. Jo que soc de l’àmbit científic, un catalitzador vol dir 
multiplicar, multiplicar, activa, activa. Sí, sí, però, clar, ens sembla que justament no hi 
ha d’haver un catalitzador d’infraestructures. Hem d’anar valorant bé si cal o no. Si no 
els ho preguntin a la gent que viu a Berga, que cada cap de setmana quan van tots els 
barcelonins i barcelonines cap al Pirineu, provoquen unes cues molt complicades de 
gestionar. Sobre el tema del doblement econòmic, un apunt, i ja acabo, un minut més. 
Explicava que és una oportunitat. Des de l’àmbit polític es parla molt sempre de 
l’oportunitat, de finestres d’oportunitat, és el nou mantra que es reprodueix ara. Això 
serà una finestra d’oportunitat. Bé, nosaltres després de la finestra hi veiem un 
precipici, perquè no hi veiem el sentit. Per què ho diem això? Perquè quan diem 
oportunitat de desenvolupament econòmic, cal recordar que al Pirineu als anys 
vuitanta ja es va fer una aposta. O sigui, es va substituir tot el que era el sector primari 
pel turisme. Això ja es va fer als anys vuitanta. Ja es va fer. Els espais productius a la 
muntanya es van convertir un espai d’oci. I, bé, què va passar? Doncs, bé, hauríem de 
mirar les dades de renda per càpita també de la gent que viu al Pirineu. Em parlava 
també del Comitè Olímpic Espanyol, 1.300 milions d’euros que vol dedicar als Pirineus. 
Ostres, tenir 1.300 milions d’euros, en faríem de coses. I segurament no anirien en la 
línia de fer accelerar infraestructures. 
El senyor President, intervé per aclarir: S’ha equivocat aquí. No és el Comitè Olímpic 
Espanyol. Li ha contestat al Comitè Olímpic Internacional, però si no són per fer els 
Jocs no ens els donaran per fer una altra cosa. 
La senyora Guillaumes, respon: Sí, sí, disculpin. Doncs el Comitè Olímpic 
Internacional. I ja acabo. El senyor Piñeira parlava de les estacions d’esquí, que les 
estacions d’esquí a Catalunya són un gran exemple d’espais de promoció econòmica. 
Home, jo sempre tinc una frase que sempre dic, que és: per saber què passa, s’ha de 
saber tot el que passa. Potser estaria bé que la gent que ens està escoltant sàpiga que 
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la Generalitat ha abocat milions i milions i milions d’euros al rescat de moltes estacions 
d’esquí. És així. Això és un fet. És una dada. I aquí tinc ara, tenint l’ordinador aquí: 
2017, les estacions públiques (això és una notícia del 2017) acumulen més de 60 
milions d’euros de pèrdues en menys d’una dècada. Home, expliquem-ho tot. També 
quan es parla de tot això. A mi m’agradaria. Per tant, més que públiques, jo crec que 
hauríem de dir rescatades amb diner públic. Fixar la població. No sé si fixaran la 
població, els Jocs Olímpics. I acabo. Senyor president, parlava de... Faig un apunt que 
el senyor president destacava que s’havia reunit amb diferents actors i sobretot 
destacava les reunions amb els presidents de diputacions. Acabo. Aquí m’agradaria fer 
un incís perquè els presidents de les diputacions i jo mateixa, tots els que estem i totes 
les que estem aquí som de l’acció indirecta, és a dir, jo crec que és molt més 
interessant, potser, l’opinió que pugui tenir un president, escoltem-la, però a mi 
m’agradaria ressaltar que totes les persones que estem aquí a la Diputació estem 
escollides de manera indirecta. Jo crec que canvia substancialment que sigui d’elecció 
indirecta o que sigui d’elecció directa. La responsabilitat que té un regidor davant dels 
veïns i veïnes que té davant és molt més important. Per tant, això dels actors, estic 
d’acord en el fet que és important escoltar tots els veïns i veïnes, i també estic d’acord, 
el senyor president comentava que el millor és escoltar el territori. Estem d’acord. I 
també, oh sorpresa, diré que estic d’acord amb una afirmació, i la lligo ara per tancar la 
meva intervenció. El senyor president ha dit en un altre punt que els diners no són 
infinits. Doncs sàpiga que estem d’acord, en això. No estem d’acord en moltes coses, 
però els diners no són infinits, hi estem d’acord i pensem que, com que no són infinits, 
s’ha de pensar bé on dediquem aquests diners. Gràcies. 
El senyor President, respon: Gràcies. En això coincidim, però no costa gaire que 
coincidim en això, perquè si algú pensés que són infinits, seria molt il·lús. En tot cas, 
pensem que això és així. Bé, senyor Fernàndez, breument, si us plau. 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, intervé i diu: president. La 
diputada deia que s’ha d’escoltar la comunitat científica. Òbviament que s’ha d’escoltar 
i qualsevol governant té l’obligació d’escoltar-la. I ho estem veient ara: fins i tot en el 
tema de la pandèmia, no tothom opina el mateix, però al final, el governant, la seva 
responsabilitat és, a part d’escoltar-la, ponderar-la la per prendre decisions, perquè hi 
ha moltes més coses que interfereixi en la decisió final que pren el Govern, i algú pot... 
Jo crec que, miri que en aquest moment el govern de la Generalitat no és pas del 
nostre color, però que no ha canviat la política urbanística de la Generalitat? Que no 
hem tingut fa un mesos l’aprovació del Pla protector del sòl litoral, que això 
segurament fa uns anys era impensable que hagués pogut passar? Que no va 
haver-hi fa... el 2007 i el 2008, que no es van aprovar nous plans directors costaners 
que també van protegir una part del territori? Segurament que, sense aquestes 
evidències científiques, no hauríem fet aquests passos. Per això dic que clar que s'ha 
d'escoltar la comunitat científica, però després, els governants han de ponderar per 
prendre decisions, i jo crec que anem avançant. Segurament que per vostè és molt 
més lent del que voldríem, però jo crec que aquesta reflexió que vostè trasllada, crec 
que els governants que en aquest moment hi ha a totes les institucions ho estan fent. 
El que passa que amb una ponderació de tots els factors que han d’intervenir. Per tant, 
el nostre grup acaba aquesta intervenció, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Piñera. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, diu: Moltíssimes gràcies, senyor 
president. També seré breu. Sincerament, penso que vincular la situació de pobresa i 
d’exclusió social d’un país en què s’hagin o no s’hagin fet en el seu dia o s’hagin de fer 
o no s’hagin de fer uns Jocs Olímpics, no li veig, malauradament, els problemes 
estructurals d’un país no depenen de si als Pirineus es farà Jocs Olímpics el 2030 o de 
si es van fer els Jocs Olímpics de Barcelona 92. En aquest sentit, demano una mica de 
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rigor i de seriositat amb les afirmacions, perquè si no, aleshores, és molt difícil, el 
debat. Segona, vostè insisteix molt en una altra qüestió, que és el tema de la 
comunitat científica. És a dir, en el fons, ens pinta un panorama, perdoni que li digui, 
il·lustre diputada senyora Guillaumes, que bàsicament és com nosaltres tenim, i 
perdoni que hi insisteixi, la representativitat política i, a més, a l’hora de decidir, ens 
basem en criteris científics, i tota la resta sembla com si siguem uns usurpadors de la 
representació política que, a sobre, quan hem de prendre decisions, truquem a l’oracle 
de Delfos. I tampoc és això. Evidentment que nosaltres tenim en compte la comunitat 
científica. Tampoc li admeto que nosaltres no tinguem en compte els conceptes de 
canvi climàtic. Gairebé ens tracta una mica com si fóssim uns negacionistes. Per cert, 
en els motius de les infraestructures, jo n'hi he posat un, d’exemple, i l’exemple que li 
he posat ha sigut una infraestructura de transport públic que és el tren. Aquest és 
l’exemple que jo li he posat, li he parlat concretament de la R3, és a dir, els territoris 
pirinencs han de tenir alternatives reals de mobilitat amb transport públic i que siguin 
veritablement competitives amb el transport en vehicle privat. I avui no les tenim. I 
aquesta és la realitat. I si, per tant, els Jocs són un catalitzador d’aquesta 
infraestructura i sabem el que és un catalitzador, que ara hi arribem, doncs millor que 
millor. Em reitero també en aquesta afirmació. Ja li ha dit el senyor president, però el 
que és l’esdeveniment esportiu, evidentment, qui el paga és el Comitè Olímpic 
Internacional i, per descomptat, el Comitè Olímpic Internacional, el que no ens farà, 
això sí, serà donar-nos diners per arreglar els trens d’un país, que s’entén que això ja 
ho farà l’Estat o la comunitat autònoma. Ha fet una altra cosa que no me la fa mai i és 
que ha dit: s’hi han d’abocar diners, a les estacions d’esquí. Sí, com a tots els 
equipaments i infraestructures i serveis de titularitat pública. Però és que això ens 
passa a tot arreu. Si una escola de música o un conservatori fos rendible a nivell privat, 
doncs ja hi ha algú que el munta, que se li ocorre la idea. A Catalunya, que som set 
milions i mig de persones, a algú se li ocorreria. I a algú se li va ocórrer, en el seu dia, 
muntar el Liceu, perquè a Barcelona hi ha prou massa crítica perquè el Conservatori 
del Liceu pogués ser sostenible. Ara, quan això ho traslladem a la demarcació de 
Girona, a ningú se li ha ocorregut muntar un conservatori amb 500 alumnes per a tota 
la demarcació a nivell privat perquè s'arruïnaria el primer any. Tots els equipaments, 
infraestructures i serveis de titularitat pública, en la majoria hi ha d’haver aportació de 
diners públics. I em sorprèn precisament que sigui el grup de la CUP qui qüestioni 
aquest principi, perquè si no, per aquesta regla de tres, l’endemà per exemple, els 
equipaments culturals els podem tancar quasi tots, que a tot s’hi ha de posar diner 
públic. I aquesta casa mateix. Aquesta casa ha de començar a tancar, perquè la Casa 
de Cultura Les Bernardes, Casa de Cultura de Girona, Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació, etc., podríem anar seguint, si no hi ha aportació de diner 
públic... Llavors, en què quedem? La titularitat pública és bona o no és bona, senyora 
Guillaumes? Perquè ja em perdo, i la titularitat pública, si hi hem de posar algun euro 
públic, ja no és bona? Perquè llavors és que no en podrem tenir cap, d’equipament.  
Parlant de Turisme, vostè deia: als anys vuitanta, el Pirineu canvia de model i tot de 
cop ha semblat com si, d’un dia per l’altre, passem de munyir vaques a dedicar-nos al 
turisme, i en economia, els processos penso que són una mica més graduals. És a dir, 
sí, als anys vuitanta va començar el turisme al Pirineu, però als anys vuitanta de fa dos 
segles, que va començar amb la Renaixença, el turisme, i evidentment és un procés 
gradual perquè un model econòmic no es transmuta d’un dia per l’altre per se. Per tant, 
fa molts anys que el Pirineu, com el conjunt del país, és veritat, s’ha terciaritzat, i a dia 
d’avui a tot el món, el pes del sector primari és inferior, però això no és un fenomen 
específic del Pirineu, ni tampoc al Pirineu sembla que fa quatre dies que ens dediquem 
al turisme, que ja en fa uns quants més. I la darrera reflexió, i amb això acabo. Sí, 
escoltem els electes; si vostè ens treu legitimitat a tots els que estem al govern perquè 
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diu: bé, és que vostès són d’elecció indirecta i, per tant, no tenen tanta legitimitat. No el 
portem a aquest nivell, el debat, perquè em sembla que d’aquí, l’únic electe d'elecció 
directa del Pirineu, que és alcalde, em sembla que és aquest servidor. Moltíssimes 
gràcies, il·lustre diputada. 
El senyor President, pren la paraula i manifesta:Moltes gràcies. Només per acabar, per 
tancar aquest periple de la moció, val a dir que aquest president, quan ha fet unes 
afirmacions, no les ha fet perquè és el que em semblava a mi, sinó que sempre els he 
fet parlant amb el territori. Quan hem parlat i hem compartit amb presidents de 
diputació, cadascun havia fet els deures d’escoltar el seu territori i jo he escoltat els 
alcaldes i alcaldesses, alcaldes, de la Cerdanya, el de Lleida, els dels alcaldes del 
Pirineu lleidatà, la presidenta de Barcelona, els alcaldes del Pirineu barceloní i els 
d’Osca, al Pirineu aragonès. Per tant, en tot cas, no ens posem cap medalla que no 
ens toqui, sinó després d’haver-ho parlat amb qui corresponia i mentre a qui li 
correspongui, que són els legítims electes directes dels seus respectius territoris, ens 
facin arribar aquesta voluntat, amb aquestes condicions, fer els Jocs, nosaltres hi 
estem a favor, com estem a favor del govern del país a l’hora de quina és la manera de 
posar-ho, i puc dir-li que jo, com a president, no he canviat d’opinió dels Jocs Olímpics 
respecte la que tenia fa dos anys, respecte la que tinc avui, després d’haver-ho parlat 
amb tothom, i no així ho ha fet tothom, però en tot cas jo he procurat mantenir-me en 
la mateixa línia. Moltíssimes gràcies. Passaríem a la votació d’aquesta moció. Vots a 
favor de la moció? Entenc que és un vot. Abstencions? Entenc que no n’hi ha cap. 
Vots en contra de la moció? Entenc que són tota la resta, per tant, 25 vots en contra, 
un vot a favor.  
 
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 y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions.  
 
16. Mocions d'urgència 

 
Prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i aprovada per unanimitat 
dels assistents, i de conformitat amb els articles 103.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 82.3 del ROF, es tracta la proposta següent: 
 
16.1 Adjudicació del contracte mixt d'enllumenat dels municipis de Ger i 

Maçanet de Cabrenys 
 

“Antecedents: 
 Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 30/09/2021) referents a l’obertura de 

la documentació administrativa (Sobre A). 
 

El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
 
La secretària de la Mesa informa que durant el termini de presentació de proposicions, 
que finalitzava el dia 27 de setembre de 2021 a les 14:00 h, i d’acord amb el certificat 
emès per la plataforma del Sobre Digital, les empreses presentades són: 
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Lot 1: Ger 
 Josep Puig Domingo, SL  
 Riemar Projectes i Instal.lacions SL  

 
Lot 2:  Maçanet de Cabrenys  

 Enllumenats Costa Brava, SL  
 SECE 
 Proveïments d'Aigua, SA  
 Riemar Projectes i Instal.lacions SL 

 
La secretària constata que totes les empreses han introduït les paraules clau dins el 
termini establert i que es pot obrir el sobre. La custodi Sra. Ausellé ha entrat 
credencials en data 30/09/2021. El president demana al vocal custodi Sr. Gómez que 
apliqui les seves credencials a l’expedient 2021/2694 de l’eina del sobre digital de la 
Plataforma de Contractació de Serveis Públics i ordena l’obertura del sobre A, 
corresponent a la documentació administrativa i es descarrega el contingut. 
 
D’acord amb l’article 81.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i per 
ordre del President de la Mesa de Contractació s’ha obert el sobre A de les propostes 
presentades en la licitació de referència. Es descarrega la documentació continguda 
amb el resultat següent: 
 

1. Josep Puig Domingo, SL  
 DEUC no signat degudament pel senyor Josep Puig Domingo.  
 DEUC no signat degudament pel representat legal de l’empresa 

Electricitat Boquet, SL 
2. Riemar Projectes i Instal.lacions SL:  

 DEUC signat degudament pel representat legal de l’empresa 
juntament.  

3. Enllumenats Costa Brava, SL  
 DEUC signat degudament pel representat legal de l’empresa 

juntament.  
4. SECE 

 DEUC signat degudament pel representat legal de l’empresa 
juntament.  

5. Proveïments d'Aigua, SA  
 DEUC signat degudament pel representat legal de l’empresa 

juntament.  
 
Una vegada examinada la documentació, el resultat és el següent: 
 

1. Josep Puig Domingo, SL: Documentació incompleta. 
 El DEUC no està signat electrònicament pel senyor Josep Puig 

Domingo. 
 DEUC no està signat degudament pel representat legal de 

l’empresa Electricitat Boquet, SL. 
 Manca el document d’integració de solvència amb mitjans 

externs signat electrònicament per les dues empreses.  
2. Riemar Projectes i Instal.lacions SL: Documentació incompleta. 
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 El DEUC no està degudament omplert, sobretot la part de 
solvència, tant l’econòmica financera com la tècnica 
professional. 

3. Enllumenats Costa Brava, SL: Documentació completa. 
4. SECE: Documentació completa. 
5. Proveïments d'Aigua, SA: Documentació completa. 

 
Atès el que ha informat la secretària, la Mesa de contractació per unanimitat acorda: 
 

1) Admetre a la licitació les propostes de les empreses següents: 
 Enllumenats Costa Brava, SL 
 SECE 
 Proveïments d'Aigua, SA 

2) Requerir l’esmena de la documentació presentada a les empreses següents: 
 Josep Puig Domingo, SL: 

- El document DEUC amb signatura electrònica pel senyor Josep 
Puig Domingo i d’acord amb els models conforme al fitxer 
DEUC_2021_2694.xml i DEUC_2021_2694.pdf que s’adjunta al 
Perfil de contractant 

- El document DEUC amb signatura electrònica pel 
representant/tans legal/als de l’empresa Electricitat Boquet, SL i 
d’acord amb els models conforme al fitxer 
DEUC_2021_2694.xml i DEUC_2021_2694.pdf que s’adjunta al 
Perfil de contractant.  

- Manca el document d’integració de solvència amb mitjans 
externs signat electrònicament per les dues empreses.  

 Riemar Projectes i Instal.lacions SL: 
- En el document DEUC manca omplir la part de solvència, tant 

l’econòmica financera, com la tècnica professional. 
 

 Acord de la Mesa de Contractació (sessió de 07/10/2021) referents a l’obertura dels 
criteris quantificables de forma automàtica (Sobre B). 
 

El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2021 va 
acordar atorgar un termini de 3 dies hàbils al senyor Josep Puig Domingo i l’empresa 
Riemar Projectes i Instal.lacions SL per tal d’esmenar el sobre A (documentació 
general). 
 
La secretària dóna compte de la documentació rebuda per part dels dos licitadors per 
tal d’esmenar el sobre A amb el resultat següent: 
 
_ Josep Puig Domingo: documentació completa i suficient 
_ Riemar Projectes i Instal.lacions SL: documentació completa i suficient 
 
Atès el que ha informat el secretari, la Mesa de contractació per unanimitat acorda: 
 
Admetre a la licitació la proposta del senyor Josep Puig Domingo i de l’empresa 
Riemar Projectes i Instal.lacions SL 
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A continuació, la secretària constata que les empreses han introduït les paraules clau 
en el termini establert i es pot procedir a l’obertura del sobre. La custodi Sra. Àngela 
Rovira ha entrat credencials en data 06/10/2021. El president demana al custodi vocal 
Sr. Julià Gómez que apliqui les seves credencials en l’expedient 2021/2694 de l’eina 
del sobre digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i li ordena 
l’obertura del sobre B, corresponent als criteris quantificables mitjançant fórmules i es 
descarreguen les ofertes. 
 
Una vegada examinada la documentació, la secretària dóna compte a la Mesa del 
detall de l’obertura del sobre B, que és el següent: 
 
Lot 1: Ger: 
 

  
Josep Puig Domingo 

Riemar Projectes i 
Instal.lacions SL 

% reducció prestacions P1, P2A, P3 i P4 16,00 % 17,57 % 
% reducció prestació P2B 31,00 % 21,10 % 

Qualitat del producte ofertat Sí Sí 

Muntatge i desmuntatge lluminàries Nadal Sí Sí 

Ampliació de garantia Sí, 3 anys Sí, 3 anys 
 
Lot 2: Maçanet de Cabrenys: 
 

  
Enllumenats 
Costa Brava, SL SECE 

Proveïments 
d'Aigua, SA 

Riemar Projectes i 
Instal.lacions SL 

% reducció prestacions P1, 
P2A, P3 i P4 

15,10 % 3,02 % 6,00 % 17,84 % 

% reducció prestació P2B 61,00 % 20,00 % 60,00 % 21,10 % 

Qualitat del producte ofertat Sí Sí Sí Sí 

Ampliació de garantia Sí, 3 anys Sí, 3 anys Sí, 3 anys Sí, 3 anys 
 
La Mesa de Contractació acorda traslladar la documentació rebuda al Departament de  
Programes Europeus per tal que emeti informe sobre els criteris quantificables 
mitjançant fórmules. 

 
 Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 15/10/2021) referents a la valoració 

dels criteris quantificables de forma automàtica (Sobre B). 
 
El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la 
reunió. 
 
A continuació, la secretària de la Mesa dóna compte del contingut de l’informe emès 
pel  tècnic del departament de Programes Europeus, de data 14 d’octubre de 2021, 
que conté la proposta de puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica (sobre 
B) 
 
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe esmentat, efectua en acte públic la 
valoració dels criteris qualificables de forma automàtica segons el barem de puntuació 
que regeix el contracte i a aquests efectes aprova la següent valoració: 
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Lot 1: Ger 
 
Empresa Puntuació total (màx. 88 punts) 

Josep Puig Domingo 85,87 

Riemar Projectes i Instal·lacions S.L. 85,32 
 
Lot 2: Maçanet de Cabrenys: 
 

 

 
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració acorda per unanimitat: 
 
1. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació del contracte mixt de 

subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia 
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels 
municipis de Ger i Maçanet de Cabrenys, beneficiaris de la subvenció del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb la classificació i ordre 
següent: 
 
Lot 1: Ger 

 

 
Lot 2: Maçanet de Cabrenys: 

 

 
La Mesa acorda, requerir al senyor Josep Puig Domingo, corresponent al lot 1, amb 
CIF ***5781** i l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL, corresponent al lot 2, amb 
CIF B17378621, que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè 
presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a contractar 
que s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec de Clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte. 
 
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i 
l’informe de la secretària de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada 
l‘acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb el 

Empresa Puntuació total (màx. 73 punts) 

Enllumenats Costa Brava, S.L 69,75 

Riemar Projectes i Instal·lacions S.L. 68,78 

Proveïments d'aigua S.A. 68,16 

SECE 65,39 

Ordre Empresa Puntuació total (màx. 88 punts) 

1 Josep Puig Domingo 85,87 

2 Riemar Projectes i Instal·lacions S.L. 85,32 

Ordre Empresa Puntuació total (màx. 73 punts) 

1 Enllumenats Costa Brava, S.L 69,75 

2 Riemar Projectes i Instal·lacions S.L. 68,78 

3 Proveïments d'aigua S.A. 68,16 

4 SECE 65,39 



 

 

 

 

 

190 

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

 

que s’estableixen els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 

2. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia 
total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels 
municipis de Ger i Maçanet de Cabrenys, beneficiaris de la subvenció del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), una vegada efectuada 
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar que s’estableixen en el 
Plec de Condicions Administratives particulars del contracte, a favor de l’empresa 
millor classificada pels preus i millores que consten a la seva proposta. 

 
Vist els informes favorables dels 2 lots, de data 23 de novembre de 2021, emès per la 
secretària de la Mesa de Contractació, conforme la documentació presentada s’ajusta 
als requisits establerts en el plec de clàusules administratives particulars. 
 

Vist que la durada prevista de cadascun dels lots del contracte és de 5 anys i atès que 
la delegació de competències al President en matèria de contractació pública, 
efectuada per acord de Ple de data 23 de juliol de 2019, contempla que quedi exclosa 
de l’abast d’aquesta delegació l’adjudicació del contracte i, de conformitat amb les 
atribucions per a la contractació que la disposició addicional 2a 2 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, les competències com a òrgan de contractació corresponen al Ple. És 
per això que, i d'acord amb els antecedents, proposo a elevar al Ple de la Diputació de 
Girona la proposta d’ACORD següent: 
 
Primer. Adjudicar el contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió 
energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de Ger i Maçanet de Cabrenys, 
beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), corresponent al lot 1- Ger, durant un termini de 5 anys al senyor Josep Puig i 
Domingo, amb NIF ***5781**, per un import total de 185.151,86 € (IVA no inclòs), amb 
la repercussió de la quantitat de 38.881,89 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 
224.033,75 €, d’acord amb la classificació proposada per la Mesa de Contractació i 
amb els preus oferts següents: 
 

 Preus en conformitat amb la reducció percentual de les prestacions oferta d’un 
16,00% respecte el pressupost base de licitació:  

 
- Prestació P1a - Gestió de les instal·lacions i serveis energètics: 1.528,80 €, 

més 321,05 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 1.849,85 € anuals.  
- Prestació P2a - Manteniment preventiu: 9.402,96 €, més 1.974,62 € en 

concepte d’IVA, totalitzant un import anual de 11.377,58 € anuals.   
- Prestació P2b - Servei de Manteniment: 2.600,00 €, més 546,00 € en concepte 

d’IVA, totalitzant un import anual de 3.146,00 € anuals. 
- Prestació P3 - Garantia total: 1.975,05 €, més 141,76 € en concepte d’IVA, 

totalitzant un import anual de 2.389,81 € anuals.  
- Prestació P4 – (obra): Renovació de l’enllumenat públic exterior amb 

cofinançament FEDER: 107.617,81 €, més 22.599,74 € en concepte d’IVA, 
totalitzant un import anual de 130.217,55 € anuals.  
 

 Millores ofertades:  
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- Muntatge i desmuntatge de les lluminàries de nadal, inclòs també el seu 
funcionament. 

- Ampliació del termini de garantia total en 3 anys addicionals.  
 
Segon. Adjudicar el contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió 
energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de Ger i Maçanet de Cabrenys, 
beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), corresponent al lot 2- Maçanet de Cabrenys, durant un termini de 5 anys a 
l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL, amb NIF B173678621, per un import total de 
144.841,17 € (IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 30.416,64 € en 
concepte d’IVA, totalitzant l’import de 175.257,82 €, d’acord amb la classificació 
proposada per la Mesa de Contractació i amb els preus oferts següents: 
 

 Preus en conformitat amb la reducció percentual de les prestacions oferta d’un 
15,10% respecte el pressupost base de licitació:  

 
- Prestació P1a - Gestió de les instal·lacions i serveis energètics: 169,80 €, més 

35,66 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 205,46 € anuals.  
- Prestació P2a - Manteniment preventiu: 942,38 €, més 197,90 € en concepte 

d’IVA, totalitzant un import anual de 1.140,29 € anuals.   
- Prestació P2b - Servei de Manteniment: 440,00 €, més 92,40 € en concepte 

d’IVA, totalitzant un import anual de 532,40 € anuals. 
- Prestació P3 - Garantia total: 1197,39 €, més 41,45 € en concepte d’IVA, 

totalitzant un import anual de 238,84 € anuals.  
- Prestació P4 – (obra) Renovació de l’enllumenat públic exterior amb 

cofinançament FEDER: 136.093,27 €, més 28.579,59 € en concepte d’IVA, 
totalitzant un import anual de 164.672,86 € anuals.  
 

 Millores ofertades:  
 

- Ampliació del termini de garantia total en 3 anys addicionals.  
 
Tercer. Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 294.890,40 €, 
Iva inclòs, d’acord amb el següent detall, tot reajustant i cancel·lant la despesa 
autoritzada sobrant d’acord amb la següent taula : 
 

Anualitat Lots 
Aplicació 

pressupostària  

Import 
autoritzat 
licitació 

Import 
disposició IVA 

inclòs 
Diferència 

2021 1 520/1651/62301  155.020,89 € 130.217,55 €   -24.803,34 € 

2021 2 520/1651/62301 193.960,96 € 164.672,86 € -29.288,10 € 
TOTAL 348.981,85 € 294.890,41 €   
 
Quart. Reajustar la despesa autoritzada pel que fa a un possible excés d’amidaments 
segons deriva de l’adjudicació d’acord amb el següent:  
 

Anualitat Lots 
Aplicació 

pressupostària  

Import 
autoritzat 
licitació 

Baixa Total autoritzat 
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2022 1 520/1651/62301 15.502,09 € 2.480,33 € 13.021,75 € 

2022 2 520/1651/62301 19.396,10 € 2.928,81 € 16.467,29 € 
TOTAL 34.898,18 €   29.489,04 € 
 
Cinquè. Aprovar l’increment dels percentatges de l’art 174.3 del TRLRHL pels imports 
següents:  
 

Anualitat Lots 
Aplicació 

pressupostària  

Import 
disposició IVA 

inclòs 

2021 1 520/1651/62301 130.217,55 €   

2021 2 520/1651/62301 164.672,86 € 
TOTAL 294.890,41 € 
 
Excés d’amidaments:  
 

Anualitat Lots 
Aplicació 

pressupostària  
Total autoritzat 

2022 1 520/1651/62301 13.021,75 € 

2022 2 520/1651/62301 16.467,29 € 
TOTAL 29.489,04 € 
 
Sisè. Comunicar a l’Ajuntament de Ger la despesa a disposar derivada les prestacions 
P1a, P2a, P2b i P3, del lot 1 del contracte per a la seva imputació a les aplicacions 
pressupostàries que corresponguin:  
 

- Prestació P1a - Gestió de les instal·lacions i serveis energètics: 1.528,80 €, 
més 321,05 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 1.849,85 € anuals.  

- Prestació P2a - Manteniment preventiu: 9.402,96 €, més 1.974,62 € en 
concepte d’IVA, totalitzant un import anual de 11.377,58 € anuals.   

- Prestació P2b - Servei de Manteniment: 2.600,00 €, més 546,00 € en concepte 
d’IVA, totalitzant un import anual de 3.146,00 € anuals. 

- Prestació P3 - Garantia total: 1.975,05 €, més 141,76 € en concepte d’IVA, 
totalitzant un import anual de 2.389,81 € anuals.  

 
Setè. Comunicar a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys la despesa a disposar 
derivada les prestacions P1a, P2a, P2b i P3, del lot 2 del contracte per a la seva 
imputació a les aplicacions pressupostàries que corresponguin: 
 

- Prestació P1a - Gestió de les instal·lacions i serveis energètics: 169,80 €, més 
35,66 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 205,46 € anuals.  

- Prestació P2a - Manteniment preventiu: 942,38 €, més 197,90 € en concepte 
d’IVA, totalitzant un import anual de 1.140,29 € anuals.   

- Prestació P2b - Servei de Manteniment: 440,00 €, més 92,40 € en concepte 
d’IVA, totalitzant un import anual de 532,40 € anuals. 

- Prestació P3 - Garantia total: 1197,39 €, més 41,45 € en concepte d’IVA, 
totalitzant un import anual de 238,84 € anuals.  
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Vuitè. Nomenar com a responsable del contracte a l’enginyer del Servei de Programes 
Europeus, Sr. Josep Ramón Carrillo Viñas, d’acord amb l’article 62 LCSP i 
comunicar-li que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la 
intervenció general haurà d’estar present en la recepció material del contracte en 
l’exercici de la funció interventora. En aquest sentit, el responsable del contracte 
avisarà a la Intervenció general d’acord amb el contingut de la circular reguladora 
d’aquest procediment 
 

Novè. Encomanar al Servei de Programes Europeus la designació d'un coordinador de 
seguretat i salut per adscriure a les obres.  
 
Desè. Designar com a facultatiu tècnic representant de l’administració al Sr. Josep 
Ramón Carrillo Viñas, enginyer de Programes Europeus, o tècnic facultatiu a qui es 
delegui, per tal que assisteixi a l’acta de recepció de les obres i en les demés funcions 
establertes legalment.  
 
Onzè. Aprovar les minutes dels lots  1 i 2 del contracte mixt de subministrament, obra i 
serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de 
l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de Ger i Maçanet de 
Cabrenys, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), a signar entre les empreses adjudicatàries i la Diputació de Girona, 
que consten a l’expedient.  
 
Dotzè. Aprovar la formalització del contracte i, vist que aquesta resolució és 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, comunicar a l’empresa 
adjudicatària que l’eficàcia d’aquesta resolució queda demorada durant el termini de 
quinze (15) dies hàbils. En el supòsit que transcorregut el termini previst no s’hagi 
interposat cap recurs, atorgar a l’empresa adjudicatària per tal que formalitzi el 
corresponent contracte administratiu en el termini de cinc (5) dies hàbils per a la 
signatura del corresponent document de formalització del contracte el qual es posarà a 
la seva disposició a partir d’un enllaç al correu electrònic, per signar-lo electrònicament 
per ambdues parts, a partir de l’aplicació “portasignatures” de l’Administració Oberta de 
Catalunya, sempre i quan s’hagi deixat constància en l’expedient de la no interposició 
de recurs especial i hagi estat fiscalitzat favorable per part de la Intervenció general. 
L’import de la despesa disposada esdevindrà definitiu en cas de quedar definitivament 
aprovada la formalització del contracte. 
 
Tretzè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el 
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP 
 
Catorzè. Comunicar la present resolució als ajuntaments de Ger i Maçanet de 
Cabrenys. 
 
Quinzè. Publicar la formalització del contracte al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE) i, conjuntament amb el corresponent contracte, en el perfil de contractant de la 
Diputació de Girona.  
 
Setzè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya.” 
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El senyor President comenta que passaríem a un punt d’urgència que és l’adjudicació 
del contracte mixt d’enllumenat dels municipis de Ger i Maçanet de Cabrenys, que 
se’ls ha fet arribar a tots i cadascun de vostès. Per tant, votada la urgència, 
procediríem senyora Mindan, a l’explicació del punt. 
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, intervé i 
manifesta: Gràcies, president. En aquest cas, el que plantegem és aprovar 
l’adjudicació del contracte mixt d’enllumenat dels municipis de Ger i de Maçanet de 
Cabrenys. La mesa de contractació pel primer lot de Ger es van presentar dues 
empreses; pel segon lot, el de Maçanet de Cabrenys, quatre, i l’acord al qual va arribar 
la mesa de contractació és el següent. En primer lloc, adjudicar el contracte mixt de 
subministrament obra i servei de gestió energètica i manteniment amb garantia total 
inclosa la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior dels municipis de 
Ger i de Maçanet. Beneficiaris de subvenció de fons europeu durant un termini de cinc 
anys. El primer lot a l’empresa del senyor Josep Puig Domingo per un import total de 
185.151 euros amb 86 cèntims. Segon, adjudicar el contracte mixt també d’obra i 
servei de gestió energètica i manteniment amb garantia total inclosa també la millora 
de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior, el lot 2, a Enllumenats Costa Brava 
per una quantitat de 175.257 euros amb 82 cèntims  
El senyor President, diu: D'acord, moltes gràcies. Hi estan d’acord? Sí? Per tant, 
quedaria aprovat aquest punt penúltim abans d’entrar en precs i preguntes.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
17. Precs i preguntes 
 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, comenta que aquestes 
setmanes hem estat fent una mica de trobades amb diverses àrees de la Diputació i 
també vull aprofitar aquí aquest espai per agrair la predisposició dels tècnics per fer-ho, 
i ens agradaria saber, és a dir, sí que hem vist que s’ha fet molta feina per intentar tirar 
endavant aquests projectes, però no sabem si hi ha una línia estratègica clara des de 
la Diputació, és a dir, quines línies es prioritzen i per què. Formulo totes les preguntes? 
La segona és sobre la variant de Vilafant. Tot i la mobilització que aquests darrers dies 
hi va haver a Vilafant, exactament el dia 11 de setembre, i la petició de l’alcaldessa de 
Vilafant a la Diputació que realitzi un estudi d’impacte ambiental, ens agradaria saber 
si encara continuen defensant, des de la Diputació, aquest projecte, i m’agradaria 
sentir especialment els diputats i diputades d’Esquerra Republicana, perquè hi ha una 
mica de rebombori amb això. Des d’aquí s’està dient una cosa i des del territori s’està 
dient una altra, i ens agradaria sentir específicament què en pensen els diputats 
d’Esquerra Republicana aquí, a la Diputació. La tercera pregunta va dirigida al 
president de la Diputació. A dues notícies que han aparegut al Diari de Girona que 
estan relacionades amb reunions del consell assessor de CaixaBank i en els quals, 
amb molta cautela, a la fotografia hi apareix el senyor president, i no sabem si aquesta 
presència és una presència perquè forma part del consell assessor de CaixaBank o 
senzillament és per acompanyament d’aquest acte de CaixaBank. Sí que ens 
agradaria saber si forma part d’aquest consell assessor. Més que res perquè ens 
semblaria que hi ha algun aspecte que no lliga amb el codi ètic. Llavors, la quarta 
pregunta està relacionada amb una visita que va haver-hi a aquesta Diputació el 30 de 
novembre. El president va rebre el nou cònsol del Marroc. Així va aparèixer publicat a 
les xarxes i justament a les xarxes explicava que havien tractat diversos temes 
d’interès entre ambdues institucions. Bàsicament, ens agradaria saber especialment 
com és que dóna la sensació que ha establert un pla de normalització de relacions 
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amb el Marroc, unes relacions diplomàtiques, amb un estat monàrquic imperialista i 
que manté oprimit el poble del Sàhara oriental. Llavors, ens agradaria saber quins són 
els temes d’interès. Gràcies. 
El senyor President, pren la paraula i respon: És molt fàcil. Hi ha un nou cònsol del 
Marroc que arriba a Girona i es ve a presentar a les institucions gironines. Ni Sàhara ni 
cap més. Ve a presentar-se i em diu: escolti, president, jo ara sóc aquí, sóc el nou 
cònsol del Marroc, em vinc a presentar com s’han vingut a presentar diferents cònsols 
no només de Girona, sinó de l’àmbit de Catalunya. El cònsol, ha vingut el d'Anglaterra, 
el dels Estats Units, han vingut diferents cònsols, en aquest cas el del Marroc, que era 
una persona nova, es va venir a presentar, vam estar 5 o 10 minuts explicant inclús 
d’on venia i què feien, i res més que això, una presentació. La Diputació no forma part 
del consell assessor. El Miquel Noguer, a títol personal, sí, i per tant jo vaig assistir al 
consell assessor perquè en formo part com en Miquel Noguer. 
Vilafant. Jo li passaré la paraula a Esquerra, però jo seré molt clar en una qüestió. És a 
dir, nosaltres, i li he dit moltes vegades, quan hi ha un tema que s’ha de fer una 
inversió en seguretat a les nostres carreteres, la fem. I escolti, el que opini la gent 
d’Esquerra, de Junts per Catalunya, de la CUP, dels Socialistes, de Ciutadans, dels 
grups polítics que hi hagi en un municipi, opinen el que consideren que han d’opinar i 
res més que això. Faltaria més. Ara la Diputació, més enllà del que opini un regidor de 
Junts per Catalunya, d’Esquerra Republicana, que aquí formem part del govern, i que 
potser allà no, doncs el que opinin està molt bé, han opinat, però en tot cas la 
Diputació farà el que hagi de fer en funció en aquest àmbit de la carretera. Miri, en 
aquest cas, nosaltres estem en procés de licitació d’aquesta carretera. Estem en 
procés de seguir avançant en aquest àmbit. Farem tot el que calgui, evidentment, per 
això, però nosaltres ho farem, i ho farem perquè considerem que és la seguretat. Miri, 
li posaré un exemple de Vilafant. Nosaltres hem seguit perquè no hi ha més sortida 
que aquesta. El que els diu el seu pla general, que han aprovat per unanimitat, que és 
disseny d’aquest pont, d’aquesta variant, en aquest àmbit concret, aprovat per 
unanimitat. Segon punt. Ens han fet arribar, jo tinc aquí, 555 signatures, de les quals, 
del municipi de Vilafant n’hi ha 40. 515 són gent que han signat que no són de Vilafant. 
Això és a la documentació que ens han enviat. Per tant, jo penso que tots plegats hem 
de ser prou seriosos i fer les coses amb l’ordre que correspon. La Diputació no fa una 
carretera perquè ens ve bé, tres milions els posarem allà. No, els posarem allà perquè 
hi ha un problema amb un passallís, que quan plou és absolutament perillós. Queda 
tallada la carretera i, per tant, s’ha de fer, i nosaltres ho hem fet inventant-nos-ho? No, 
ho hem fet d’acord amb l’Ajuntament de Vilafant i això que quedi clar. Ho hem fet 
d’acord amb l’Ajuntament de Vilafant fins al punt que l’Ajuntament de Vilafant, en el 
seu pla general aprovat per unanimitat, marca aquest espai com que hi ha d’anar el 
pont sobre el [...]. I dic aprovar per unanimitat perquè llavors no ens agafin sorpreses a 
l’altre costat. Per tant, nosaltres hem fet això, hem anat a la Generalitat i els hem dit: 
escolti, aquest és el projecte. Es necessita l'impacte sí o no? Tot això ho hem fet, tots 
els passos, hem fet. Aquí no ens n’hem saltat cap, de pas, ni tenim cap intenció de 
saltar-nos-ho. Nosaltres no hem sortit a la tele a dir: miri, escolti, de 555, 40 són de 
Vilafant, però 515 no. Nosaltres fem la nostra feina perquè no hem de sortir a fer 
aquestes coses. Qui vulgui sortir que surti, aquest és el seu problema, no és el nostre, 
i nosaltres en tot moment hem mantingut el que ha dit l’Ajuntament de Vilafant. 
I si hem de fer alguna cosa, jo m’imagino que quan aproven el POUM, l’estudi 
d’impacte de paisatgista respecte de tot això hi ha de ser, perquè en tot cas està 
dibuixat i aprovat provisionalment per allà on toca. Per tant, al final, ho hem de fer. Miri, 
contra això hi ha una alternativa que és molt clara. Si al final diuen que aquest 
passallís de Vilafant ja està bé i, per tant, no cal que féssim l’alternativa, l’Ajuntament 
que assumeixi el passallís i la responsabilitat d’aquest passallís per si passen terceres 
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coses en un moment determinat. Escolti, això és així de fàcil. Ara, si no és així, d’acord 
amb l’Ajuntament, hem de fer la infraestructura que pertoqui per la seguretat de la gent 
que faci servir aquesta via i, per tant, nosaltres ho assumirem d’aquesta manera, i si no, 
que l’assumeixi qui correspongui. Però hem de ser clars. És que, al final, sap quants 
anys fa que sento parlar d'aquesta variant? Jo sóc aquí des del 2011, que he sentit a 
parlar d’aquesta variant de Vilafant. Moltíssim. I ara que la fem, ara resulta que tenim 
totes les pegues del món, però de 550 firmes, 40 de Vilafant. La resta no són de 
Vilafant. Per tant, tot ho posem en el seu context. I escolti, jo ho respecto molt, el que 
puguin dir, els regidors o regidora, en aquest, cas de Junts per Catalunya, els 
d’Esquerra Republicana, els de Ciutadans, els del PSC, l’alcaldessa ho és, i ha estat 
diputada d’aquesta casa molts anys, però jo ho respecto moltíssim, tot això. Però 
nosaltres ho hem fet d’acord amb l’Ajuntament i sempre fent el que tocava en tots els 
passos de legalitat per a la seva aprovació. Si ens cal fer alguna cosa més, no li 
càpiga cap dubte que ho farem, però ho hem de fer d’aquesta manera, és que no 
tenim més alternativa que fer-ho d’aquesta manera que és bé, és fer-ho bé. I si vostè 
es mira el POUM de Vilafant, veurà que el que està aprovat és precisament aquesta 
variant i pel lloc on la fa la Diputació, entre altres coses, no es pot fer enlloc més 
perquè entre zones d’inundabilitat, etcètera, l’ACA no ens deixa alternativa que la 
posem aquí. Probablement, amb raó, amb raó tècnica, ja que vostè en parlava abans, 
també. Si tècnicament es diuen que ha de passar per aquí, nosaltres la feien passar 
per aquí, allà on ens diuen tècnicament, i si fos una altra cosa, seria una altra cosa, és 
a dir, no, aquí tècnicament no, l’han de posar allà. Nosaltres ho hauríem fet, i 
precisament no es pot fer ni allà on estava el passallís per uns temes d’inundabilitat, 
etcètera. Per tant, nosaltres, això ho hem mirat, ho han estudiat i els tècnics de la casa, 
que en definitiva són els que han de fer el dibuix, han de fer el disseny, han de fer el 
projecte, no ho fan per anar en contra de ningú, sinó que ho fan per millorar la 
carretera, per millorar la infraestructura i en el lloc on és més fàcil i on legalment es pot 
establir, i això és el que ha passat amb Vilafant. No sé si per part d'Esquerra 
Republicana voleu afegir alguna cosa, però en tot cas... 
El vicepresident primer i president del grup d’ERC, senyor Pau Presas, pren la paraula 
i manifesta: En tot cas, constatar que ens satisfà veure que encara que canvien de 
representant, el grup de la CUP manté intacta aquesta preocupació per les actuacions 
del nostre grup. Sempre està bé saber que algú pensa en nosaltres de tant en tant. En 
tot cas, refermar: els diputats i diputades d’Esquerra Republicana, el que fem a la 
Diputació és actuar amb lleialtat institucional i amb responsabilitat i, per tant, el que 
fem és respectar el resultat de les eleccions democràtiques que es troben aquí i que 
es fan en aquest cas a Vilafant, perquè com moltes vegades ens hem explicat en 
aquest ple i segur que també el grup de la CUP ho ha pogut escoltar, a la Diputació, la 
relació la teníem amb els ajuntaments i en aquest cas amb els representants dels seus 
governs, i en aquest cas, els que estan elegits pels plens municipals, concretament el 
de Vilafant, perquè sinó, del contrari, canviar de decisió o prendre uns tipus de 
decisions en funció del color polític del govern de l’Ajuntament que t’ho demana, sí que 
seria fer partit. Per tant, el que fem és que si un alcalde que representa el govern d’un 
ajuntament i, en definitiva, l’Ajuntament ens demana una actuació, que és el que ha 
passat, la nostra obligació és, si es pot tècnicament, viablement i econòmica, 
atendre-ho, és, per tant, fer-ho, tal com ha explicat també el president, perquè si no, 
del contrari, no seria respectar la voluntat democràtica d’un municipi i també la 
sobirania, i en aquest cas l’autonomia municipal, sinó que sí que seria fer partidisme 
en funció del color de qui et demana aquesta petició. Per tant, el nostre grup hem 
actuat així i seguirem actuant d’aquesta manera, estant al servei, en aquest, cas dels 
ajuntaments, i de les peticions i demandes i qualsevol cosa que pugui haver-hi en les 
nostres àrees de responsabilitat. 
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El senyor President, pren la paraula i diu: Moltes gràcies, senyor Presas. I per últim, 
em sembla que la senyora diputada ens parlava del fons Next Generation. Vostè sap 
que tenim una àrea de fons europeus. En aquest cas tenim l'àrea de Promoció 
econòmica, des d'on es coordinen tots aquests fons que hi ha a Next Generation. Val a 
dir que han sortit d’algunes convocatòries, algunes no han sortit i sortiran l’any que ve, 
i nosaltres sí que és veritat que, tant per als ajuntaments com per la mateixa Diputació, 
per donar millor servei, si ens podem adherir a aquest fons, sí que hem contractat, 
hem contactat, perdó, amb diferents auditories en les quals, les presentacions dels 
projectes, etcètera, ens puguin ajudar a acabar-los de realitzar. Perquè saben vostès 
que tots els projectes no els podem executar des de la mateixa Diputació, però sí que 
hi ha una àrea, vostè em va preguntar, hi ha una àrea de coordinació entre, en aquest 
cas, fons europeus, i Promoció econòmica és qui ho coordina, i em sembla que 
d’aquesta manera jo li he contestat les quatre preguntes. Moltíssimes gràcies. Sí, 
digui. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, respon: Gràcies, senyor 
president. Només un petit... Perquè com que ha parlat molt de pressa, quan hem parlat 
del tema aquest de si formava part del consell assessor de CaixaBank, ho he entès bé? 
Diu que hi participa a títol personal, com en Miquel Noguer, però entenc que això ja va 
ser informat a la Diputació. 
El senyor President, respon: Sí, efectivament. Com tots, no? Això ho hem de fer tots. 
Sí, això li pot contestar el secretari. Molt bé, doncs els desitjo un Bon Nadal a tothom i 
una bona sortida i entrada d’any, i que l’any que ve esperem que aquest maleït virus el 
puguem... Si ho fem amb responsabilitat, si ens vacunem tots i totes i fem cas de les 
autoritats sanitàries, segur que serem capaços de vèncer-ho, però si no ho fem prou 
bé, com ara, estem en situacions complicades, com en aquest moment, que s’han 
hagut de posar i s’estan posant noves restriccions al país. Doncs a tots, juntament amb 
els vostres éssers estimats, que passeu unes bones festes. Gràcies. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 14:25 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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