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Número: 221 
Òrgan:  Ple 
Sessió:  Ordinària 
Data: 20 de setembre de 2022 
Hora:  12:10 
Lloc:  Saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/8838 
 
Hi assisteixen 
President  Miquel Noguer i Planas  
Vicepresidents  Pau Presas i Bertran  
 Albert Piñeira i Brosel   
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer   
 Maria Àngels Planas i Crous  
Diputats/Diputades Jordi Camps i Vicente  
 Jaume Dulsat i Rodríguez  
 Roser Estañol i Torrent  
 Eduard Llorà i Cullet   
 Jordi Masquef i Creus  
 Montserrat Mindan i Cortada   
 Josep Sala i Leal    
 Jordi Xargay i Congost   
 Joaquim Ayats i Bartrina  
 Josep Maria Bagot i Belfort   
 Lluís Amat i Batalla   
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert  
 Joan Fàbrega i Solé   
 Josep Piferrer i Puig   
 Eva Viñolas i Marín   
 Pere Casellas i Borrell  
 Juli Fernández i Iruela  
 Joaquim Rodríguez i Vidal 
 Beatriz Ventura i Navarro  
 Marta Guillaumes i Pibernat   
 Gisela Saladich i Parés  
 Carles Motas i López   
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
 
ORDRE DEL DIA 
 

Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la 
sessió anterior, que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 2022 

2022/A010101/8838 

2 Decrets corresponents als mesos de juliol i agost de 2022 2022/A010101/8838 

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin  

4 Informació de la Presidència  
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ASSUMPTES PROCEDENTS DE PRESIDÈNCIA 

5 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 11/2022 de la Diputació de Girona de l’exercici 2022 
– Intervenció – Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/8980 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

6 Donar compte al Ple de l'execució dels pressupostos i del 
moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, 
organismes autònoms i consorcis adscrits del 1r semestre 
vençut exercici 2022, així com de la informació tramesa al 
Ministeri d'Hisenda en relació amb l'execució del 
pressupost 2n trimestre 2022 - Intervenció - Comptabilitat i 
Pressupostos 

2022/F010700/8134 

7 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 10/2022 de la Diputació de Girona  de l'exercici 2022  
- Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010401/8900 

8 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 9/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2022/F010402/8882 

9 Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis per a la contractació 
conjunta esporàdica d'una caldera de biomassa i 
microxarxa en els edificis de titularitat municipal del 
municipi de Camprodon - Compra Pública 

2021/D050301/8977 

10 Aprovació de l'expedient per a l'afectació al domini públic 
de l'edifici del carrer Sant Josep 14/Portal Nou 9 de la ciutat 
de Girona - Patrimoni i Expropiacions 

2022/J030100/8142 

11 Aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i drets 
afectats per l'expropiació derivada de l'execució del 
projecte constructiu d'obres d'extensió de la infraestructura 
de la xarxa de fibra òptica des de la C-63 fins a  Brunyola 
i inici expedient expropiatori - Patrimoni i Expropiacions 

2022/J020200/6365 

12 Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Girona - Secretaria 
General 

2022/A050200/8254 

13 Donar compte al Ple de l'acord d'aprovació de l'inventari de 
béns i drets de la Fundació Casa de Cultura de Girona - 
Secretaria General 

2022/A030300/8278 

14 Aprovar la dissolució i liquidació de la Fundació Casa de 
Cultura de Girona i l'acceptació de la cessió global d'actius 
i passius de la Fundació - Secretaria General 

2022/A030300/8277 

15 Aprovació inicial de les bases reguladores de les 
subvencions per a projectes de gestió de documents i 

2022/X020100/8762 
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arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2023 
- Servei d'Arxius i Gestió de Documents 

16 Aprovació inicial de diverses bases reguladores de 
subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local (anualitat 2023) - Promoció i 
Desenvolupament Econòmica Local 

2022/X020100/8517 

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

2022/X020100/8460 

18 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
i consells comarcals per la gestió de les polítiques socials 
d'habitatge en l'àmbit comarcal - Habitatge 

2022/X020100/8461 

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

2022/X020100/8462 

20 Aprovació inicial de la modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
per a inversions en l'adquisició d'habitatges destinats a 
polítiques socials - Habitatge 

2022/X020100/8464 

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

2022/X020100/8466 

22 Deixar sense efectes l'aprovació de l'Avanç de 
Planejament del Pla Especial Autònom de les Vies aprovat 
pel Ple de la Diputació de Girona en data 15 de març de 
2022 - Servei d'Arquitectura 

2022/X020304/2414 

23 Acceptació de la delegació acordada per diversos 
ajuntaments de determinats ingressos de dret públic a 
favor de la Diputació de Girona i altres - setembre - Xaloc 

2022/A030100/237 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

24 Aprovació inicial de les bases reguladores del Premi Joves 
Fotògraf(e)s de Catalunya - Inspai, Centre de la Imatge 

2022/X020100/7441 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

25 Aprovació dels sobrecostos addicionals per la COVID-19 
en la gestió del centre de dia Les Bernardes de Salt per al 
període de l'1 de gener de 2022 al 18 de maig de 2022 - 
Acció Social 

2022/D060103/8079 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

26 Ratificació i aprovació inicial de la modificació dels Estatuts 
del Consorci Salines Bassegoda 2022 - Medi Ambient 

2022/B050100/6982 
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27 Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 
de Quart i la Delegació de la Fundació Eugènia Balcells 
Foundation per instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a la 
intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas - Medi 
Ambient 

2022/X020304/7762 

28 Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 
de Riells i Viabrea i el senyor Jaume Rovira i Cusachs per 
instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a la intervenció en cas 
d'incendi forestal i servitud de pas - Medi Ambient 

2022/X020304/7764 

29 Aprovar l'adhesió de la Diputació de Girona com a membre 
col·laborador de l'Associació de Municipis i Entitats per 
l'Energia Pública (Amep) - Medi Ambient 

2022/A080100/8053 

30 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions per al desenvolupament d'actuacions de 
conservació del patrimoni natural per a Consorcis gestors 
d'espais d'interès natural i Ajuntaments - Medi Ambient 

2022/X020201/8655 

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

2022/X020201/2266 

32 Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i els 
Ajuntaments de Pont de Molins i de Llers per a la cessió 
als Ajuntaments d'un gual sobre la Muga - Xarxa Viària 

2022/D030403/5500 

33 Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament d'Agullana per a la cessió a l'Ajuntament d'un 
tram de via urbana de les carreteres GI-500 i GI-501 - 
Xarxa Viària 

2022/D030403/2647 

34 Aprovació inicial del projecte de compliment de 
prescripcions i actualització de preus del projecte de 
condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de 
Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol - Xarxa 
Viària 

2022/K010401 /8662 

35 Aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un 
tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de 
les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (TM Flaçà) - Xarxa 
Viària 

2022/K010401 /6081 

36 Aprovació definitiva del projecte d'extensió de la 
infraestructura de xarxa de fibra òptica des d'Urtx fins al 
Vilar d'Urtx - Xarxa Viària 

2022/K010401 /4135 

JUNTA DE PORTAVEUS 

37 Moció que presenta el grup de la CUP per a la defensa del 
litoral 

2022/A040100/8935 

38 Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació 
de Girona reclami l'aprovació de l'Estatut del Municipi Rural 

2022/A040100/8936 

39 Mocions d'urgència  

40 Precs i preguntes  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor President, Miquel Noguer, dona la benvinguda als assistents i manifesta que 
si els sembla, anem a començar aquesta sessió plenària del mes de setembre. Retorn 
després del mes d'agost, vacances. En tot cas, amb el desig que a tots vostès els hi 
hagi anat molt bé l'estiu. 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, 

que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 2022 
 
S’APROVA, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior que va 
tenir lloc el dia 19 de juliol de 2022, prèviament tramesa als senyors diputats i a les 
senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents als mesos de juliol i agost de 2022 
 
S’informa dels decrets corresponents als mesos de juliol i agost de 2022, numerats del 
núm. 2324 al núm. 2906. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
 
No n’hi ha. 
 
4. Informació de la Presidència 
 
Assistència a actes representatius:  

- A Sous, a l’acte de commemoració dels 1.100 anys de Sant Llorenç de Sous.  
- A la benvinguda virtual de l’Olimpíada Internacional de Ciències de la Terra.  
- A la Vall de Núria, als actes de la Festivitat de Sant Gil 2022 i al lliurament del 

guardó d’Establiment Històric al Cremallera de Núria.  
- A Girona, a la inauguració del Congrés bianual de l’Associació Espanyola de 

Ciència Política, amb el ministre Joan Subirats.  
- A Lausanne, a la seu del Comitè Olímpic Internacional.  
- A Sant Feliu de Guíxols, a l’ofrena a la tomba de Josep Irla i Bosch, en 

commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. 
- A Girona, a l’acte institucional de Commemoració de la Diada Nacional de 

Catalunya. 
 
Visites: 

- Amb els alcaldes i alcaldesses de: Sant Climent Sescebes, Ventalló, Sant Joan 
de Mollet, l’Escala, Agullana, Llançà, Flaçà, Vidreres, Garriguella, Ogassa, 
Cantallops, Verges, Sant Julià de Ramis, Vilademuls i Cornellà del Terri. 

- Entitats i particulars: 48. 
- Visita a territori: Palol de Revardit, Fontanals de Cerdanya, Llívia i Puigcerdà. 
- Amb el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. 

Jaume Giró. 
- Amb el conseller de Salut, de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Josep Maria 

Argimon.  
- Amb el Sr. Rubén Alfaro, alcalde d’Elda i president de la FEMP del País Valencià.  
- Amb l’alcaldessa de Girona, Il·lma. Sra. Marta Madrenas.  
- Amb la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Sra. Laia Cañigueral. 
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Reunions de treball:  
- Comitè Executiu de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona. 
- Consell d’Administració i Consell Assessor General del Patronat de Turisme 

Costa Brava Girona.  
- Juntes de Govern. 
- Junta de Portaveus.  
- Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.  
- A la Junta de Govern i al Ple del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.  
- Roda de Premsa de presentació de l’acord marc de col·laboració en matèria 

d’espais naturals i conservació de la biodiversitat i el Patrimoni Natural.  
- Roda de Premsa de presentació de la Sea Otter Europe 2022. 

 
El senyor President manifesta que s’ha fet una declaració institucional i es retirarà la 
moció del grup del PSC respecte del que era l’aprovació de l’Estatut del municipi rural. 
 
Tot seguit, el senyor President passa a donar lectura de la declaració institucional 
següent: 
 
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN SUPORT DEL 
MÓN RURAL I EL SEU DESENVOLUPAMENT 
 
A Catalunya, el 35% del territori acull l’1% de la població. És el món rural. 336 municipis 
que tenen menys de 500 habitants, dels quals 84 estan ubicats a les comarques 
gironines.  
 
Ens trobem davant un territori i una ciutadania que requereix una acció política 
específica que doni resposta als seus reptes, els reptes del món rural, tot garantint-ne 
el seu futur, que no és altre que: desenvolupament socioeconòmic, creixement i 
diversificació, poblament, benestar social, protecció de la natura, cooperació i 
interconnexió amb les àrees urbanes. En resum, aconseguir, un territori equilibrat, on 
tothom, visqui on visqui, tingui les mateixes oportunitats, des de l’equitat social i territorial. 
 
La situació no ens ho posa fàcil. L’emergència climàtica, l’emergència sanitària, 
l’emergència social són mals que castiguen tot el territori, sense miraments, i el món 
rural els pateix amb més cruesa, atès que el despoblament, la manca d’igualtat 
d’oportunitats, serveis i infraestructures empitjoren els efectes d’aquestes emergències, 
fet que genera una altra problemàtica: l’emergència rural. 
 
Ens cal treballar, amb pas ferm i decidit, per a garantir el futur de tot el territori, aplicant 
polítiques consensuades que reverteixin els mals que afecten al món rural i generar, tot 
fent front als reptes del segle XXI, prosperitat econòmica, social i territorial, sempre des 
de la sostenibilitat. 
 
I per aconseguir-ho és indispensable desplegar aquestes polítiques consensuades com 
són l’Agenda 2030, l’Agenda Rural de Catalunya, l’Agenda per als pobles i les ciutats de 
Catalunya 2050 i, també, reconèixer la singularitat dels municipis rurals a través de 
l’Estatut del Municipi Rural. 
 
En aquest sentit, doncs, el Ple de la Diputació de Girona insta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya a incorporar les accions que s’inclouen a l’Agenda Rural de Catalunya en 
tota la seva activitat política, així com a prioritzar i accelerar a l’aprovació de l’Estatut del 
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Municipi Rural, per tal de reconèixer la singularitat i característiques dels municipis rurals, 
tot incloent-hi el contingut de les propostes de l’Agenda Rural, element clau per planificar 
les polítiques d’equilibri i cohesió territorial.” 
 
El senyor President manifesta que, per tant, en aquest sentit, aquesta declaració és 
també el que s'ha consensuat amb diferents diputacions d'arreu del país i que, per tant, 
entenem que, llegint aquesta declaració, deixem i retirem la moció presentada pel grup 
del PSC. D'acord? Moltes gràcies. Sí, senyora Guillaumes. 
 
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i manifesta: Gràcies, president. 
En tot cas, volíem fer algun comentari en relació amb això. No sé si és en el moment 
pertinent o hem d'esperar a l'apartat de mocions. Sí? Volíem comentar només dues 
qüestions, una té relació amb qüestions més de forma. Volíem manifestar la nostra 
queixa a nivell de procediment, de com s'ha arribat a aquesta declaració, perquè això 
venia d'una moció, com molt bé deia el president, una moció que presentava el Partit 
Socialista, i que vint minuts abans de la celebració del ple ens ha arribat per correu 
electrònic aquesta declaració sense opció a poder-ne parlar amb els grups. Per tant, 
d'una banda, això, manifestar la nostra queixa a nivell procedimental. Parlant en termes 
educatius, ara que comencem el curs, és allò, un procediment que necessita millorar. I 
la segona qüestió és que, estant d'acord amb el fons de la qüestió, la preocupació... 
Aquesta declaració parla de la preocupació pel món rural i pensem que hi ha qüestions 
de les que es plantegen també a la declaració que ja s'estan treballant. Ens ha sorprès 
que finalment aquesta moció acabés adoptant la forma de declaració i que en la 
declaració justament es demana explícitament, a la part final de la declaració, que es 
prioritzi i s'acceleri l'aprovació de l'Estatut del municipi rural, que era el tema que 
justament el Partit Socialista presentava. I ens crida l'atenció perquè justament fa cinc 
dies la consellera Vilagrà, la consellera del Govern de la Generalitat de Catalunya, va 
participar en un acte que es diu «Construïm ruralitat. Un país per a tothom», i justament 
en aquest acte va fer unes declaracions en les quals ja exposava com i quan 
s'implementaria aquest Estatut del municipi rural. Per tant, ens semblava... És a dir, en 
aquell acte ja es va comprometre a presentar una memòria preliminar de l'Estatut del 
municipi rural per a aquest mes d'octubre i, per tant, ja havia posat terminis. És a dir. No 
és que no s'estigui treballant. Justament ho diem nosaltres, que sempre acostumem a 
ser, en aquests termes, molt crítics. I justament en aquest tema, justament el Govern sí 
que està avançant i està posant fil a l'agulla. I ens crida l'atenció això, que justament la 
consellera Vilagrà fes aquestes declaracions en què ja deia que es presentava, a principi 
d'octubre, la memòria preliminar de l'Estatut del municipi i que l'esborrany de l'Estatut 
entraria en seu parlamentària el proper mes d'octubre. Per tant, només era això. D'una 
banda, expressar la nostra queixa a nivell procedimental i la segona, estant d'acord 
absolutament amb el fons de la qüestió, estem d'acord, com a CUP, evidentment ho hem 
expressat en molts altaveus, aquesta preocupació en relació al món rural, fer avinent 
això, que justament el Govern de la Generalitat de Catalunya ja ha avançat que a 
principis d'octubre s'avançarà en aquesta qüestió. Res més. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies, 
senyor president, il·lustre diputada. En termes educatius, em sembla que el «necessita 
millorar» no sé si ara l'han canviat per «en procés d'assoliment», però en qualsevol cas, 
com que això van canviant, diria que ara és «en procés d'assoliment». Només dues 
qüestions. La primera: estem d'acord en el fons de l'assumpte, que això penso que és 
el més important i que estem alineats govern de la Diputació, govern de la Generalitat, 
ple de la Diputació en el seu conjunt, ho valorem com una cosa positiva, mai en cap cas 
com una cosa negativa, que el que concep el ple de la Diputació de Girona estigui alineat 



 

 

 

 

 

8 

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

 

amb el govern del país, per nosaltres sempre és una bona notícia. Moltíssimes gràcies, 
senyor president. 
El senyor Presient, respon: Moltes gràcies. Passaríem, doncs, als següents. Vostè no? 
Vostè vol dir alguna cosa? 
El diputat senyor Pere Casellas, intervé i diu: Sí, molt breument, senyora Guillaumes. 
En tot cas, hem estat parlant vostè i jo d'aquest assumpte. Devien ser abans de les 11. 
Llavors hem arribat a un acord per convertir-ho en una declaració institucional. Finalment, 
la moció és del proponent, és a dir, si el Grup Socialista arriba a un acord amb el govern, 
amb els altres i amb la resta de grups, i decideix retirar-la, és el que hi ha i en aquest 
cas no falla res. Des del meu punt de vista, no li veig, la seva queixa, perquè això, 
efectivament, s'ha acordat 20 minuts abans. Si vol li podria ensenyar els missatges de 
WhatsApp on s'arriba a aquest acord. Per tant, senyora Guillaumes, jo crec que avui, el 
que ens hem de fer és felicitar-nos que haguem arribat a aquest acord per fer aquesta 
declaració institucional i continuar apretant perquè s'aprovi l'Estatut del municipi, 
l'Estatut dels municipis rurals. I en tot cas, jo afegiria: ni aquesta Diputació ni cap govern 
pot funcionar a cop de declaració, per molt que siguin d'una consellera. És a dir, quan 
l'avantprojecte de llei entri en el Parlament de Catalunya, haurem complert l'objectiu. 
Mentre no hi entri, no està de més que, des de les institucions, prenguem resolucions 
que facin avançar cap a la resolució dels problemes del nostre país en el dia a dia. 
Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies.  
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE PRESIDÈNCIA 
 
El senyor President comenta que hi ha un punt procedent de la Presidència: l'aprovació 
inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 11/2022 de la Diputació de Girona de 
l'exercici de 2002, que és la subvenció nominativa, en el seu cas, a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya per l'organització de la Setmana Catalana de 
l'Esport que se celebrà del 13 al 23 d'octubre. Entenc que aquest és un assumpte que 
ve procedent de la Junta de Portaveus que vam tenir, que no estava a les comissions 
informatives i va ser explicat a la Junta de Portaveus. En tot cas, senyora Maria Àngels 
Planas, li passo la paraula, però en tot cas haurien de votar la inclusió en aquest plenari. 
Hi estan d'acord? Sí? Doncs estant-hi d'acord, senyora Planas, té la paraula. 
 
Prèvia proposta de la Presidència i de conformitat amb l’article 82.3 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la corporació ratifica per unanimitat 
la inclusió a l’ordre del dia de la proposta següent:  
 
5. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 11/2022 de 

la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i 
Pressupostos 

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

per part del 
diputat de 

l’àrea 

Centre 
gestor Descripció de la despesa Import 

13/09/2022 Servei 
d’Esports 

Subvenció nominativa a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
per l’organització de la Setmana Catalana de l’Esport que se celebrarà del 
13 al 23 d’octubre de 2022. La Setmana Catalana de l’Esport és un 
esdeveniment poliesportiu internacional que acull les competicions de les 
seleccions catalanes de més de 40 disciplines esportives a diverses seus 
de la demarcació de Girona. 

50.000,00 

TOTAL   50.000,00 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 82.3 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el president proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 11/2022 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Aplicacions de despeses 

Descripció Import 
Org. Prog Econ 

ODS 
(primari+ 

secundari) 

Codi 
projecte 

320 3410 48159 03 08 -- NOM-A Unió Fed.Esportives 
Catalunya -Setmana Catalana Esport 50.000,00 

TOTAL 50.000,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 

Org. Prog Econ 
ODS 

(primari+ 
secundari) 

Descripció Import 

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 50.000,00 
TOTAL 50.000,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment 
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
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contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra l’aprovació 
definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs contenciós 
administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
CINQUÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, intervé i 
manifesta: Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. En aquest cas, el servei 
d'Esports ha presentat una sol·licitud per una modificació de crèdit, en aquest cas una 
subvenció nominativa a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per 
l'organització de la Setmana Catalana de l'Esport, que se celebra del 13 al 23 d'octubre 
de 2022. La Setmana Catalana de l'Esport és un esdeveniment poliesportiu internacional 
que acull les competicions de les seleccions catalanes de més de 40 disciplines 
esportives a diverses seus de la demarcació de Girona i, per poder realitzar aquesta 
activitat, són cinquanta mil euros, que els financem mitjançant fons de contingència. 
Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Guillaumes, manifesta: Gràcies, president. Nosaltres ens 
abstindrem en aquest punt. I certament, com deia el president, es va explicar aquest 
punt en comissions informatives. Només ens agradaria... No sé si ens podran contestar 
ara mateix. Entenem que es va fer... la Unió de Federacions Esportives de Catalunya va 
fer la petició al servei d'Esports de la Diputació, però no sé si saben el perquè, o sigui, 
com ha anat el procediment. És a dir, com és que ho han demanat a la Diputació i no, 
per exemple, a la Secretaria General de l'Esport. Entenem que també... no sé, si ens ho 
poden contestar. Gràcies. 
El senyor President, respon: Gràcies. Em sembla que no va a ser comissions 
informatives. Ho he dit abans, perquè si no, no s'hauria d'incloure. No s'hauria d'haver 
votat la inclusió. Vostè sap que va ser per Junta de Portaveus. Si hagués estat per 
Comissió informativa, jo no hagués demanat la inclusió per part de vostès, sinó que va 
ser així. I a mi em sembla que ho vaig explicar. Si no, ho tornaré a fer. És a dir, la 
Setmana de l'Esport Català, la Secretaria General de l'Esport, juntament amb la UFEC, 
demanen de fer-la del 13 al 23 d'octubre o decideixin autoritzar-ho a la demarcació de 
Girona. Llavors, demanen a la Diputació de Girona si podem fer aquesta col·laboració, 
donat que el pressupost d'això em sembla que són 800.000 o 900.000 euros, però que 
en tot cas ens demanaven aquesta col·laboració per fer-ho a Girona. Evidentment, un 
altre any ho faran a Lleida, un altre any ho faran a Barcelona, un altre any ho faran a 
Tarragona i, en tot cas, demanaran a la Diputació corresponent el que toqui. Nosaltres, 
és perquè ho fan a la demarcació de Girona i, evidentment, la Secretaria General de 
l'Esport està implicada en aquest tema. D'acord? Moltes gràcies.  
Per tant, entenc que no hi ha cap vot en contra. Entenc que sí que hi ha una abstenció, 
que és la seva, i la resta de vots entenc que són a favor. Per tant, per vint-i-sis vots a 
favor i una abstenció, cap vot en contra, senyor secretari, quedaria aprovat el punt 
cinquè de l'ordre del dia.  
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

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

 
6. Donar compte al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la 

situació de la tresoreria de la corporació, organismes autònoms i consorcis 
adscrits del 1r semestre vençut exercici 2022, així com de la informació 
tramesa al Ministeri d'Hisenda en relació amb l'execució del pressupost 2n 
trimestre 2022 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

 
“L’article 207 del TRLRHL disposa que la Intervenció de l’entitat local ha de trametre al 
Ple, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del 
moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del 
pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que estableixi el Ple.  
 
Així mateix, la regla 52.1 de la ICAL normal 2013 disposa que la Intervenció o òrgan que 
tingui atribuïda la funció de comptabilitat elaborarà la informació de l’execució dels 
pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria, que ha de remetre al Ple de la 
corporació, per conducte de la Presidència, en els terminis i amb la periodicitat que el 
Ple hagi establert. 
 
La base 9 d’execució del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2022 diu que 
la Intervenció General ha de trametre al Ple la informació per semestre vençut sobre 
l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, 
dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits.  
 
Mitjançant resolució de Presidència de 28 de juliol de 2022, s’acorda encomanar a la 
Intervenció General l’elaboració de la informació sobre l’execució dels pressupostos i 
del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, dels seus organismes 
autònoms i dels consorcis adscrits del primer semestre vençut de l’exercici 2022, per tal 
d’elevar-la al Ple de la Corporació per al seu coneixement. 
 
Així mateix, l’apartat 2 de la mateixa base disposa que, en la mateixa sessió plenària, 
s’ha de donar compte de l’última informació tramesa per la Intervenció General al 
Ministeri d’Hisenda en relació als pressupostos de les entitats relacionades en la base 
3a, en compliment de l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En 
aquest sentit, la Intervenció General ha emès, en data 22 de juliol de 2022, l’informe de 
tramesa d’informació trimestral sobre l’actualització de l’informe de la Intervenció de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute, corresponent al 
segon trimestre de 2022. 
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Atesos els anteriors antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de 
la Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció General sobre 
l’elaboració i l’estructura de la informació a remetre al Ple de la corporació, sobre 
l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria del primer 
semestre vençut de 2022, el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i 
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals. A continuació es transcriu literalment 
el resum de l’informe: 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 
 
a. Execució del pressupost de despeses corrent 

 
Crèdits inicials 154.475.000,00 
Modificacions de crèdit 20.966.734,16 
Crèdits definitius 175.441.734,16 
Despeses compromeses 112.628.197,76 
Grau d’execució de compromisos 64,20% 
Obligacions reconegudes netes 60.688.352,18 
Grau d’execució d’obligacions 34,59% 
Pagaments realitzats 43.180.427,15 
Grau d’execució dels pagaments 71,15% 

 
b. Execució del pressupost d’ingressos corrents 
 

Previsions inicials 154.475.000,00 
Modificacions de previsions 20.966.734,16 
Previsions definitives 175.441.734,16 
Drets reconeguts nets 74.756.737,50 
Grau d’execució de drets 42,61% 
Recaptació neta 74.647.229,85 
Grau d’execució de la recaptació 99,85% 

 
c. Moviment i situació de la tresoreria 
 

Saldo inicial a 01/01/2022 63.789.190,21 
Ingressos 122.004.414,81 
Pagaments 97.387.120,22 
Saldo a 30/06/2022 88.406.484,80 

 
2. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DIPSALUT 
 
a. Execució del pressupost de despeses corrent 
 

Crèdits inicials 15.698.000,00 
Modificacions de crèdit 2.836.276,99 
Crèdits definitius 18.534.276,99 
Despeses compromeses 11.547.220,65 
Grau d’execució de compromisos 62,30% 
Obligacions reconegudes netes 4.989.272,04 
Grau d’execució d’obligacions 26,92% 
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Pagaments realitzats 4.502.721,23 
Grau d’execució dels pagaments 90,25% 

 
b. Execució del pressupost d’ingressos corrents 
 

Previsions inicials 15.698.000,00 
Modificacions de previsions 2.836.276,99 
Previsions definitives 18.534.276,99 
Drets reconeguts nets 10.478.519,45 
Grau d’execució de drets 56,54% 
Recaptació neta 335.685,45 
Grau d’execució de la recaptació 3,20% 

 
c. Moviment i situació de la tresoreria 
 

Saldo inicial a 01/01/2022 6.344.596,99 
Ingressos 698.661,38 
Pagaments 5.315.704,07 
Saldo a 30/06/2022 1.727.554,30 

 
3. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE XARXA LOCAL - XALOC 
 
a) Execució del pressupost de despeses corrent 
 

Crèdits inicials 12.432.000,00 
Modificacions de crèdit 1.528.219,57 
Crèdits definitius 13.960.219,57 
Despeses compromeses 7.352.969,14 
Grau d’execució de compromisos 52,67% 
Obligacions reconegudes netes 5.419.830,36 
Grau d’execució d’obligacions 38,82% 
Pagaments realitzats 5.197.363,16 
Grau d’execució dels pagaments 95,90% 

 
b) Execució del pressupost d’ingressos corrents 
 

Previsions inicials 12.432.000,00 
Modificacions de previsions 1.528.219,57 
Previsions definitives 13.960.219,57 
Drets reconeguts nets 6.614.764,70 
Grau d’execució de drets 47,38% 
Recaptació neta 6.603.765,87 
Grau d’execució de la recaptació 99,83% 

 
c) Moviment i situació de la tresoreria 
 

Saldo inicial a 01/01/2022 17.554.018,04 
Ingressos 115.144.414,72 
Pagaments 106.432.423,88 
Saldo a 30/06/2022 26.266.008,88 

 
4. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA 

ISAAC ALBÉNIZ 
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a. Execució del pressupost de despeses corrent 
 

Crèdits inicials 3.548.125,00 
Modificacions de crèdit 41.219,89 
Crèdits definitius 3.589.344,89 
Despeses compromeses 1.753.505,41 
Grau d’execució de compromisos 48,85% 
Obligacions reconegudes netes 1.623.105,26 
Grau d’execució d’obligacions 45,22% 
Pagaments realitzats 1.544.185,14 
Grau d’execució dels pagaments 95,14% 

 
b. Execució del pressupost d’ingressos corrents 
 

Previsions inicials 3.548.125,00 
Modificacions de previsions 41.219,89 
Previsions definitives 3.589.344,89 
Drets reconeguts nets 2.027.634,84 
Grau d’execució de drets 56,49% 
Recaptació neta 1.581.471,89 
Grau d’execució de la recaptació 78,00% 

 
c. Moviment i situació de la tresoreria 
 

Saldo inicial a 01/01/2022 144.171,40 
Ingressos 1.837.612,43 
Pagaments 1.640.476,48 
Saldo a 30/06/2022 341.307,35 

 
5. PRESSUPOST DEL CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA 
 
a) Execució del pressupost de despeses corrent 
 

Crèdits inicials 39.615.000,00 
Modificacions de crèdit 14.899.907,68 
Crèdits definitius 54.514.907,68 
Despeses compromeses 30.438.967,64 
Grau d’execució de compromisos 55,84% 
Obligacions reconegudes netes 10.176.447,67 
Grau d’execució d’obligacions 18,67% 
Pagaments realitzats 9.517.784,97 
Grau d’execució dels pagaments 93,53% 

 
b) Execució del pressupost d’ingressos corrents 
 

Previsions inicials 39.615.000,00 
Modificacions de previsions 14.899.907,68 
Previsions definitives 54.514.907,68 
Drets reconeguts nets 10.629.079,91 
Grau d’execució de drets 19,50% 
Recaptació neta 10.240.233,36 
Grau d’execució de la recaptació 96,34% 
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c) Moviment i situació de la tresoreria 
 

Saldo inicial a 01/01/2022 31.662.120,19 
Ingressos 29.793.398,16 
Pagaments 28.037.996,99 
Saldo a 30/06/2022 33.417.521,36 

 
6. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 
 
a) Execució del pressupost de despeses corrent 
 

Crèdits inicials 5.569.000,00 
Modificacions de crèdit 6.430.274,99 
Crèdits definitius 11.999.274,99 
Despeses compromeses 7.262.630,20 
Grau d’execució de compromisos 60,53% 
Obligacions reconegudes netes 3.777.923,72 
Grau d’execució d’obligacions 31,48% 
Pagaments realitzats 3.517.404,33 
Grau d’execució dels pagaments 93,10% 

 
b) Execució del pressupost d’ingressos corrents 
 

Previsions inicials 5.569.000,00 
Modificacions de previsions 6.430.274,99 
Previsions definitives 11.999.274,99 
Drets reconeguts nets 1.383.445,45 
Grau d’execució de drets 11,53% 
Recaptació neta 1.321.826,53 
Grau d’execució de la recaptació 95,55% 

 
c) Moviment i situació de la tresoreria 
 

Saldo inicial a 01/01/2022 5.434.206,40 
Ingressos 1.530.045,89 
Pagaments 3.686.901,22 
Saldo a 30/06/2022 3.277.351,07 

 
7. PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRES 
 
a) Execució del pressupost de despeses corrent 
 

Crèdits inicials 649.489,00 
Modificacions de crèdit 66.894,71 
Crèdits definitius 716.383,71 
Despeses compromeses 349.073,68 
Grau d’execució de compromisos 48,73% 
Obligacions reconegudes netes 169.385,90 
Grau d’execució d’obligacions 23,64% 
Pagaments realitzats 151.742,24 
Grau d’execució dels pagaments 89,58% 
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b) Execució del pressupost d’ingressos corrents 
 

Previsions inicials 649.489,00 
Modificacions de previsions 66.894,71 
Previsions definitives 716.383,71 
Drets reconeguts nets 446.774,02 
Grau d’execució de drets 62,37% 
Recaptació neta 446.738,43 
Grau d’execució de la recaptació 99,99% 

 
c) Moviment i situació de la tresoreria 
 

Saldo inicial a 01/01/2022 458.313,98 
Ingressos 463.444,08 
Pagaments 183.842,15 
Saldo a 30/06/2022 737.915,91 

 
SEGON. Donar-se per assabentat de l’informe de tramesa d’informació sobre 
l’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i del límit del deute, corresponent al segon trimestre de 2022, el detall 
del qual s’adjunta com a annex a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes 
legals, i segons el qual la previsió de liquidació del pressupost de l’exercici 2022 de les 
entitats que formen part del sector Administracions Públiques de la Diputació de Girona 
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el nivell de deute viu a 30 de juny de 
2022 és de 7.826.745,88 euros.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem als assumptes procedents de les 
comissions informatives, en aquest cas d'Hisenda, Administració, Promoció econòmica 
i Cooperació local. El primer punt és donar compte, senyora Planas, de l'execució dels 
pressupostos de l'administració de Tresoreria. Té la paraula la vicepresidenta. 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, intervé i diu: 
Gràcies, president. En aquest cas, la norma estableix clarament que la informació de 
l'entitat local ha de trametre al ple, per conducte de la presidència, la informació i 
l'execució dels pressupostos i del moviment de tresoreria de les operacions 
pressupostàries independents del pressupost i de la seva situació en els terminis i en la 
periodicitat que estableix el ple; elaborar la informació de l'execució dels pressupostos, 
el moviment de la situació de tresoreria i [...] s'ha de remetre al ple, es fa semestralment, 
tant el de la Corporació com [...] organismes autònoms [...] explica en el nivell d'execució 
que està cadascun [...] la Diputació, com els diferents organismes i consorcis. Moltes 
gràcies.  
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Donem compte d'aquest punt 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
7. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 10/2022 de 

la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i 
Pressupostos 

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

Data de 
signatura 
sol·licitud 

per part del 
diputat de 

l’àrea 

Centre 
gestor Descripció de la despesa Import 

09/09/2022 Medi 
Ambient 

D’acord amb informe del Consorci de les Vies verdes de 10/05/2022, en data 
4 de maig de 2022, l’Ajuntament de Boadella i les Escaules comunica al 
Consorci de les Vies Verdes la caiguda de roques de grans dimensions en un 
punt del Paratge dels Masos de les Escaules, just darrera del Molí d’en Grida, 
que forma part del camí natural de la Muga. 
L’informe conclou que estabilitzar la paret de pedra que encara resta per sobre 
el pas del camí natural de la Muga hauria de ser una prioritat, perquè és qüestió 
de temps que 
cedeixi. Es troba molt esquerdat i ha perdut suport al despendre’s la part que 
ho ha fet. 
La dificultat d’accés no permet una actuació amb maquinaria pesant i per tant 
caldria optar per una solució alternativa. 
El Consorci de les Vies Verdes necessita 67.833,08 € per dur a terme la 
inversió. Per aquest motiu es planteja la necessitat d’aprovar un crèdit 
extraordinari de capítol 7. 

67.833,08 

TOTAL   67.833,08 
 
Mitjançant decret del president de la corporació de data 8 de setembre de 2022 s’ha 
incoat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 10/2022 en el pressupost de despeses 
de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 10/2022 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Aplicacions de despeses 

Descripció Import 
Org. Prog Econ 

ODS 
(primari+ 

secundari) 

Codi 
projecte 

500 4590 76712 11 03 -- NOM-Consorci Vies Verdes – 
Aport.extraor.camí natural Muga 67.833,08 

TOTAL 67.833,08 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS 

Org. Prog Econ 
ODS 

(primari+ 
secundari) 

Descripció Import 

500 4590 76711 11 03 NOM-Consorci Vies Verdes – Projecte TES 67.833,08 
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TOTAL 67.833,08 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment 
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra l’aprovació 
definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs contenciós 
administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
CINQUÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President comenta que passem a l'aprovació inicial del punt setè de 
l'expedient de crèdit extraordinari 10/2022 de la Diputació de Girona. Continua tenint la 
paraula la senyora Planas. 
La senyora Planas, manifesta que en aquest cas és el centre gestor de Medi Ambient, 
ha presentat una sol·licitud en la qual ens diu que, d'acord amb un informe del Consorci 
de Vies Verdes, l'Ajuntament de Boadella i les Escaules comuniquen al Consorci de Vies 
Verdes la caiguda d'unes roques de grans dimensions en un punt del paratge dels Masos 
de les Escaules, just darrere del Molí de Grida, que forma part del camí natural de la 
Muga. L'informe conclou que és necessari estabilitzar una paret de pedra que encara 
resta sobre el pas del camí natural de la Muga i hauria de ser una prioritat restaurar 
aquesta part. L'import total són 67.833,08 euros, que es finançarà mitjançant projectes 
TES, que no s'executarà i, per tant, per això hi ha aquesta partida que es donarà de 
baixa de la mateixa àrea. 
El senyor President, diu: Alguna qüestió? No? Per tant, queda aprovat per unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
8. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 9/2022 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos 

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

Data de 
signatura 
sol·licitud 
per part 

del diputat 
de l’àrea 

Centre 
gestor Descripció de la despesa Import 

02/09/2022 Gabinet de 
Presidència 

Des del Gabinet de Presidència s’han d’atendre diferents 
peticions de subvencions, de concessió directa, que tindran 
entrada al Registre General d’ara a final d’any per a de despeses 
corrents d’àmbit econòmic i que es requereix un saldo total de 
40.000,00 €. 

40.000,00 

08/09/2022 Servei 
d’Esports 

El Girona Club Hoquei ha sol·licitat una subvenció exclosa de 
concurrència pública per poder atendre les despeses 
extraordinàries generades pel programa escola de base que té 
per objectiu la potenciació de la pràctica de l’hoquei en els equips 
que conformen la base del club. 

6.000,00 

09/09/2022 Medi 
ambient 

En la convocatòria de subvencions “Del Pla a l’Acció” de 2022 
s’han rebut  sol·licituds que superen el crèdit disponible autoritzat 
per a la convocatòria per un import de 635.544,64€ per a la línia 
6 i un import de 12.950,58 € per a la línia 1. El text de la 
convocatòria preveu que el crèdit autoritzat es pot ampliar prèvia 
modificació pressupostària. Per tal de poder atendre el màxim de 
sol·licituds es planteja la conveniència de suplementar la partida 
500/1700/76202 amb 317.805,04 € amb baixa a la partida 
nominativa 500/4590/76711 

317.805,04 

TOTAL   363.805,04 
 
Mitjançant decret del president de la corporació de data 8 de setembre de 2022 s’ha 
incoat l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 8/2022 en el pressupost de despeses 
de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 9/2022 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
Aplicacions de despeses 

Descripció Import Org
. Prog Econ 

ODS 
(primari+ 

secundari) 

Codi 
projecte 

100 4390 48101 16 08 -- CD-Ajuts a entitats no lucratives àmbit 
econòmic Presidència 40.000,00 

320 3410 48149 03 10 -- CD-Suport entitats esportives desp. 
extraordinàries Covid-19 6.000,00 
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500 1700 76202 13 16 -- CC-Ajuts a ajunt. per inversió programa 
Pla a l'acció-PALS 317.805,04 

TOTAL 363.805,04 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS 

Org. Prog Econ 
ODS 

(primari+ 
secundari) 

Descripció Import 

100 2310 78101 16 10 CD-Ajuts a entitats no lucratives per inversió 
àmbit social 40.000,00 

320 3410 46208 03 10 NOM-Ajuntament de Vilafant – Jornada esport 
adaptat 6.000,00 

500 4590 76711 11 03 NOM-Consorci Vies Verdes – Projecte TES 317.805,04 

TOTAL 363.805,04 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment 
en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra l’aprovació 
definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs contenciós 
administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
CINQUÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President, comenta que passem al punt següent, l'aprovació inicial de 
l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 9/2022 del pressupost de la Diputació per 
l'exercici vigent. 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, intervé i diu: 
En aquest cas, president, n'hi ha tres: hi ha el gabinet de Presidència, que des del 
gabinet de Presidència s'han d'atendre, com hem dit tantes vegades, aquestes peticions 
de subvencions de concessió directa que tenen entrada en el registre. En aquest cas, 
el que es pretén és... Donem d'alta, en aquest cas, fem un suplement de 40.000 euros, 
però també donem de baixa 40.000 euros. Simplement, el que fem és passar un capítol 
a un altre, del capítol 7 al capítol 4, simplement és això, per poder fer aquest tipus de 
subvencions, però no incrementa, en aquest cas, l'àrea. Pel que fa al Servei d'Esports, 
el Girona Club d'Hoquei ha sol·licitat una subvenció exclosa de concurrència pública per 
poder atendre les despeses extraordinàries generades pel programa d'escola de base, 
que té per objectiu la potenciació i la pràctica de l'hoquei en els equips que conformen 
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la base del club. En aquest cas, estem parlant d'uns 6.000 euros, però tampoc no 
representa un increment per l’àrea, ja que donem de baixa a l'Ajuntament de Vilafant, 
Jornada d'esport adaptat, que no es farà i pel mateix import. I en aquest cas, Medi 
Ambient ens sol·licita que hi ha una convocatòria de subvencions pel Pla d'acció del 
2022. S'han rebut sol·licituds que superen el crèdit que hi havia disponible, que era de 
635.544,64 euros per la línia 6 i 12.950,58 per la línia 1. En el text de la convocatòria es 
preveu, el crèdit, poder-lo ampliar, en aquest cas, i com que hi ha aquestes... com que 
es pot ampliar, demanem aquesta modificació, ja que hi ha sol·licituds per a aquesta 
ampliació, és necessària aquesta ampliació i l'ampliació és de 317.805,04 euros. 
Tampoc hi ha un increment de l'àrea perquè, en aquest cas, donem de baixa els 
projectes TES pel mateix import. En total, portem una modificació de 363.805,04. 
Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Planas. Alguna qüestió? Sí, senyora 
Guillaumes. 
La diputada senyora Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president. Ens abstindrem en 
aquest punt. I sí que volíem comentar que, tot i entenent la despesa d'alguns centres 
gestors que s'han presentat en aquest punt, volem fer una abstenció global, ja que com 
anem denunciant de fa temps, som bastant crítiques amb les vies d'atorgament de 
recursos econòmics via el gabinet de Presidència. En aquest punt, es presenta un 
suplement de crèdit justament del gabinet de Presidència, que de forma molt concreta, 
es descriu com s'han d'atendre diferents peticions de subvencions de concessió directa, 
que d'entrada tindran entrada via registre general. Aprofitem també, ara que se'ns 
presenta l'ocasió, per demanar, si és possible, que quan es presentin suplements de 
crèdit i modificacions de crèdit, no sabem si és possible, es pugui separar el centre 
gestor del gabinet de Presidència per raó de naturalesa i funcionament, perquè és 
evident que aquest centre gestor funciona bastant diferent que la resta de centres 
gestors de la Diputació de Girona. Gràcies. 
El senyor President, intervé i respon: No, precisament aquest és un centre gestor com 
un altre. És a dir, i per tant, aquí el que es fa és un traspàs d'una partida d'un lloc a un 
altre. És a dir, no és que el gabinet de Presidència s'incrementi en 40.000 euros, sinó 
que una partida del gabinet de Presidència, que a final d'any no hi ha una previsió d'una 
despesa, amb una possible despesa d'un altre centre de dintre del mateix àmbit de 
Presidència i per tant, es fan, es traspassa a entitats no lucratives, precisament... 
peticions de subvencions. Per tant, queda dins del mateix centre gestor, igualment que 
el d'Esports, igualment que, en aquest cas, el de Medi Ambient. Recordin que els ajuts 
a Vies Verdes passen pel Departament de Medi Ambient i precisament, com que no hi 
haurà aquesta despesa, ha quedat aquesta línia important, que va lligada a aquestes 
entitats locals de l'energia, etcètera, perquè més municipis ho puguin rebre. Per tant, en 
comptes que això quedés de romanents, ens sembla que podem aplicar-ho. Si tenim 
ajuntaments que han quedat fora i aquí en podem atendre set o vuit més, al final, ho 
podem fer. En tot cas, aquí no hi ha suplement de crèdit de cap àrea concreta, sinó que 
hi ha traspàs dintre de les mateixes àrees de funcionals diferents. El gabinet de 
Presidència, sé que vostè hi té una atenció especial, però que en tot cas, el que sí que 
és cert és que aquí atenem peticions de tots els alcaldes i alcaldesses dels diferents 
grups polítics que tenen la responsabilitat en els seus ajuntaments, inclòs, evidentment, 
el seu grup polític. No fa gaire vaig atendre un alcalde i, precisament atenent els 
comentaris que vostè fa, li vaig dir: escolta, doncs ara seràs client. Has anat al 
clientelisme. I em va dir: home, nosaltres no estem absolutament d'acord amb aquests 
comentaris d'ajudes a la gent. Per tant, en tot cas, nosaltres atenem igual si són de la 
CUP, si del PSC, si són d'Esquerra Republicana, si són de Junts o són independents, 
evidentment els atenem igual si hi ha una necessitat en un ajuntament, que és la finalitat 
que té la Diputació, d'ajudar, atendre i ajudar els alcaldes i alcaldesses de la demarcació, 
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siguin del color polític que siguin i opinin el que opinin els seus representants en el 
plenari d'aquesta Diputació. Moltes gràcies, senyora Guillaumes. Entenc que no hi ha 
cap vot en contra. Entenc que hi ha una abstenció i vint-i-sis vots a favor. Per tant, vint-
i-sis vots a favor, una abstenció, cap vot en contra. Quedaria aprovat el punt vuitè. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
9. Aprovació de l'adjudicació del contracte mixt de subministrament, obra i 

serveis per a la contractació conjunta esporàdica d'una caldera de 
biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal del municipi 
de Camprodon - Compra Pública 

 
“Antecedents 

- Propostes admeses a la licitació del contracte mixt de subministrament, obra i 
serveis per a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i 
microxarxa en els edificis de titularitat municipal del municipi de Camprodon, amb 
cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la 
Unió Europea:  
1. Visió Solar, SL (NIF B64431422)  

- Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 2 de juny de 2022)  referents a 
l’obertura i qualificació de la documentació administrativa (sobre A):  
« Atès el resultat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat: 
– Admetre a la licitació la proposició presentada per l’empresa: Visió Solar, SL».  

- Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 9 de juny de 2022) referents a 
l’obertura i qualificació de la oferta econòmica (Sobre B):    
 
« [...] Una vegada examinada la documentació, la secretària dona compte a la Mesa del 
detall de l’obertura del sobre B, que és el següent: 
1. Visió Solar, SL:  
Criteri 1, oferta econòmica:  La oferta de reducció percentual per a totes les prestacions 
P1a, P1b, P2, P3, P4 i P5 és de 12,00% ( dotze per cent ).  
Criteri 2, ofereix les millores en eficiència energètica següents:  
- Criteri 2.1 Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica que funcionarà 

amb biomassa mitjançant l’optimització del sistema de control a partir del sistema 
de telegestió integrable amb Gemweb o Sentilo o similar (forestheat) 

- Criteri 2.2 Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica que funcionarà 
amb biomassa mitjançant l’optimització del sistema de control amb l’ampliació 
d’aquest a les instal·lacions de calefacció interiors del CEIP Dr. Robert  

- Criteri 2.3 Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica que funcionarà 
amb biomassa mitjançant l’optimització de la instal·lació del circuit tèrmic del CEIP 
Dr. Robert a partir de la sectorització del ramal de calefacció del menjador  

- Criteri 2.4 Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica per mitjà de la 
millora d’integració ambiental, tèrmica i acústica de la sitja mitjançant la incorporació 
d’una coberta vegetal  

La Mesa de Contractació valora els criteris quantificables mitjançant l’aplicació de 
fórmules segons el barem de puntuació que regeix el contracte, i el resultat és el següent: 
Visió Solar, SL. 

Criteris qualificables mitjançant l’aplicació de fórmules Puntuació 
Criteri 1. Reducció percentual per a totes les prestacions 60 punts 
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Criteri 2.1 Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica que funcionarà 
amb biomassa mitjançant l’optimització del sistema de control a partir del sistema de 
telegestió integrable amb Gemweb o Sentilo o similar (forestheat) 

5 punts 

Criteri 2.2 Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica que funcionarà 
amb biomassa mitjançant l’optimització del sistema de control amb l’ampliació 
d’aquest a les instal·lacions de calefacció interiors del CEIP Dr. Robert 

10 punts 

Criteri 2.3 Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica que funcionarà 
amb biomassa mitjançant l’optimització de la instal·lació del circuit tèrmic del CEIP 
Dr. Robert a partir de la sectorització del ramal de calefacció del menjador  

5 punts 

Criteri 2.4 Augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica per mitjà de la 
millora d’integració ambiental, tèrmica i acústica de la sitja mitjançant la incorporació 
d’una coberta vegetal  

20 punts 

Total 100 punts  
A continuació, es determina si hi ha ofertes amb valors desproporcionats o anormals, 
d’acord amb l’apartat J del quadre de característiques del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte. El resultat és el següent: 

Empresa  

Visió Solar, SL 
No hi ha ofertes amb valors desproporcionats o 
anormals. 

Atès el resultat, un cop aprovada la valoració dels criteris quantificables de manera 
automàtica, i havent-se determinat que no hi ha ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat: 

a) Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació del contracte mixt de 
subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta esporàdica d’una 
caldera de biomassa i microxarxa en edificis de titularitat municipal del municipi 
de Camprodon, beneficiari de la subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), amb la classificació i ordre següent: 

Empresa PUNTUACIONS TOTALS Ordre 

Visió Solar, SL 100 punts 1 

b) Requerir l’empresa Visió Solar, SL, amb NIF B64431422, que ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè aporti la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits per contractar que s’estableixen a la 
clàusula 15a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte. 
Si la documentació rebuda de l’empresa licitadora més ben classificada és 
correcta i l’informe de la secretària de la Mesa de Contractació és favorable, 
s’haurà acomplert l’acreditació de la disposició dels requisits per contractar, de 
conformitat amb el que s’estableix en els articles 140 i 150.2 de l’LCSP. 

c) Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte mixt 
de subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta esporàdica 
d’una caldera de biomassa i microxarxa en edificis de titularitat municipal del 
municipi de Camprodon, beneficiari de la subvenció del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) a favor de l’empresa Visió Solar, SL, que 
és empresa més ben classificada tant pel preu de la seva oferta com per les 
millores que consten a la seva proposició, una vegada acreditada per part 
d’aquesta empresa la disposició dels requisits per contractar que s’estableixen 
en el Plec de condicions administratives particulars que regeixen el contracte. 
[...]».  

 
En data 28 de juny de 2022 i amb número de registre E-2022-19999, l’empresa VISIÓ 
SOLAR, SL, va presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits 
previstos per la licitació.  
 
En data 29 de juny de 2022, la secretària de la Mesa de Contractació va emetre informe 
favorable conforme la documentació presentada compleix amb els requisits establerts a 
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l’article 140 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic i s’ajusta als requisits 
establerts en el plec de clàusules administratives particulars.  
 
Vist que la durada prevista 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, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la proposta 
d’ACORD següent: 
 
Primer. Adjudicar el contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la 
contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis 
de titularitat municipal del municipi de Camprodon, amb cofinançament del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, a l’empresa 
VISIÓ SOLAR, SL, amb NIF B64431422, pels preus que seguidament es detallen, i per 
un import màxim de 506.402,50 € (IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 
106.344,52 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 612.747,02 €, i d’acord amb els 
preus ofertats i la classificació proposada per la Mesa de Contractació següent: 
 

 Preus en conformitat amb la oferta presentada:  
 

a) Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 26.320,20 euros, més 5.527,24 
euros en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 31.847,44 €/any. Sent 
el preu unitari màxim 0,02924 €/KwH sense IVA.  
 

b) Prestació 1b Gestió energètica integral: 1.628,00 €/any, més 341,88 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 1.969,88 €/any.  

c) Prestació 2 Manteniment preventiu: 1.716,00 €/any, més 360,36 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 2.076,36 €/any. 

d) Prestació 3 Manteniment correctiu i garantia total: 1.056,00 €/any, més 221,76 
€/any en concepte d’IVA, totalitzant un preu de 1.277,76 €/any.  

e) Prestació P4: 334.826,91 euros, més 70.313,65 euros en concepte d’IVA, 
totalitzant un preu de 405.140,57 euros.  

f) Prestació P5: 17.974,58 euros, més 3.774,66 euros en concepte d’IVA, 
totalitzant un preu de 21.749,24 euros.   

 
 Millores ofertades:  

 
a) Millora d’augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica que funcionarà 

amb biomassa mitjançant l’optimització del sistema de control a partir del sistema 
de telegestió integrable amb Gemweb o Sentilo o similar (forestheat).  

b) Millora d’augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica que funcionarà 
amb biomassa mitjançant l’optimització del sistema de control amb 
l’ampliació d’aquest a les instal·lacions de calefacció interiors del CEIP Dr. 
Robert.  

c) Millora d’augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica que funcionarà 
amb biomassa mitjançant l’optimització de la instal·lació del circuit tèrmic del 
CEIP Dr. Robert a partir de la sectorització del ramal de calefacció del menjador.  
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d) Millora d’augment de la qualitat tècnica de la instal·lació tèrmica per mitjà de la 
millora d’integració ambiental, tèrmica i acústica de la sitja mitjançant la 
incorporació d’una coberta vegetal.  

 
Segon. Comunicar a l’Ajuntament de Camprodon la despesa a disposar derivada les 
prestacions P1A, P1B, P2, i P3, per un import total de 185.857,21 euros del contracte, 
per a la seva imputació a les aplicacions pressupostàries que corresponguin:  
 

a) Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 26.320,20 euros, més 5.527,24 
euros en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 31.847,44 €/any. Sent 
el preu unitari màxim 0,02924 €/KwH sense IVA.  

b) Prestació 1b Gestió energètica integral: 1.628,00 €/any, més 341,88 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 1.969,88 €/any.  

c) Prestació 2 Manteniment preventiu: 1.716,00 €/any, més 360,36 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 2.076,36 €/any. 

d) Prestació 3 Manteniment correctiu i garantia total: 1.056,00 €/any, més 221,76 
€/any en concepte d’IVA, totalitzant un preu de 1.277,76 €/any.  

 
Tercer. Disposar la despesa derivada de les prestacions d’obra P4 i P5 del contracte per 
un import total de 426.889,81 €, IVA inclòs, d’acord amb el següent detall, tot cancel·lant 
la despesa autoritzada sobrant d’acord amb la següent taula:  
 

Anualitat  Aplicació  Import autoritzat  Import disposat  Baixa  

2022 520/1720/62303 485.102,06 € 426.889,81 € 58.212,25 € 

 
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 Aplicació pressupostària 
Import autoritzat 

licitació 
Total autoritzat Baixa 

2022  520/1720/62303 48.510,20 € 42.688,98 € 5.821,22 € 

 
Cinquè. Nomenar com a responsable del contracte a la Sra. Remei Aldrich Tomàs, 
tècnica de Medi Ambient de la Diputació de Girona, d’acord amb l’article 62 LCSP i com 
a suplent ell Sr. Marc Marí Romeo, cap del Medi Ambient. Comunicar-li que d’acord amb 
l’article 210.2 LCSP en 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 relació a la DA 3ra LCSP, la intervenció 
general haurà d’estar present en la recepció procediment. 
 
Sisè.  Designar com a facultatiu tècnic representant de l’administració la Sra. Remei 
Aldrich Tomàs, tècnica de Medi Ambient de la Diputació de Girona, 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.  
 
Setè. Autoritzar, de conformitat amb la petició de l’empresa l’adjudicatària, la constitució 
de la garantia definitiva, mitjançant la modalitat de retenció de preu, per la qual cosa es 
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descomptarà el 50 % de l’import de la/les factura/es inicials fins a cobrir l’import de la 
garantia definitiva per import de 25.320,12 euros.  
 
Vuitè. Aprovar la minuta del contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la 
contractació conjunta esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en els edificis 
de titularitat municipal del municipi de Camprodon, amb cofinançament del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, a signar entre 
l’empresa adjudicatària i la Diputació de Girona, que consta a l’expedient.  
 
Novè. 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, 
requerir a l’empresa adjudicatària per tal que formalitzi el corresponent contracte 
administratiu en el termini de cinc (5) dies, 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. 
 
Desè. 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 
 
Onzè. Comunicar la present resolució a l’Ajuntament de Camprodon.  
 
Dotzè. Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent 
contracte en el DOUE i posteriorment al perfil de contractant de la Diputació de Girona.  
 
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 les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. ” 
 
El senyor President comenta que passem al punt novè, que és l'adjudicació del contracte 
mixt de subministrament d'obra i serveis per a la contractació conjunta esporàdica d'una 
caldera de biomassa i microxarxa en els edificis de titularitat municipal del municipi de 
Camprodon. Té la paraula la senyora Mindan. 
La diputada delegada de Programes europeus, senyora Montserrat Mindan, intervé i diu: 
Moltes gràcies, president. En aquest cas, el que fem és adjudicar aquest contracte mixt 
de subministrament d'obra i servei per a la contractació conjunta d'una caldera de 
biomassa i microxarxa amb els edificis de titularitat municipal del municipi de Camprodon 
amb cofinançament FEDER a l'empresa Visió Solar, SL, que va obtenir 100 punts 
després que els tècnics valoressin els criteris tant econòmic com les millores d'eficiència 
energètica, per una quantitat de 612.747,02 euros. Gràcies. 
El senyor President, respon: Gràcies. Alguna qüestió? No? Entenem que s'aprova per 
unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
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Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
10. Aprovació de l'expedient per a l'afectació al domini públic de l'edifici del 

carrer Sant Josep 14/Portal Nou 9 de la ciutat de Girona - Patrimoni i 
Expropiacions 

 
“La Diputació de Girona ha instruït expedient per a l’afectació al domini públic de l’edifici 
del carrer Sant Josep 14/Portal Nou 9 de la ciutat de Girona, actualment cedit a 
l’Ajuntament de Girona en virtut d’acord plenari de 15 de maig de 2018, per un termini 
de 25 anys.  
 
La Presidència de la Diputació ha elaborat una memòria justificativa en la que posa de 
manifest els següents aspectes: 
 

- que l’Ajuntament de Girona, una vegada acceptada la cessió d’ús per acord 
de la Junta de Govern de 4 de gener de 2019, va adscriure l’equipament al 
Servei d’Associacions i Participació de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, 
Participació, Seguretat i Cooperació, i va atorgar-li el caràcter de bé de 
domini públic-servei públic, als efectes de gestió de totes les actuacions 
derivades de l’adscripció i ús 
- que l’Ajuntament té sol·licitada a la Diputació una autorització per realitzar 
obres al subsòl de la finca en qüestió, necessàries per al projecte que 
l’Ajuntament duu a terme en la finca limítrof, de la seva propietat, i que es 
presenten certes dificultats per a concedir aquesta autorització, d’ordre 
urbanístic, d’ordre tècnic i d’ordre civil. Això ha fet que s’hagi considerat la 
conveniència de cedir la titularitat del bé a l’Ajuntament, a fi que en tingui la 
total disposició i s’evitin les dificultats tant administratives com de caire civil 
(servituds) que comporta actuar en una propietat aliena.  
- que aquesta cessió de la titularitat ha de ser contraprestada per 
l’Ajuntament amb la respectiva cessió d’un terreny municipal, per tal 
d’efectuar mútues cessions. 
- que, com sigui que l’edifici de Sant Josep, 14 té i ha de tenir en el futur un 
destí públic i que el terreny municipal té la condició de domini públic, atesa 
la seva qualificació en el planejament urbanístic, la millor fórmula per procedir 
a aquest intercanvi de titularitats és utilitzar la figura de la mutació demanial 
intersubjectiva, prevista a l’article 216 bis de la Llei municipal catalana i a 
l’article 27 del Reglament de Patrimoni.  

 
Per tal de poder efectuar l’esmentada mutació demanial, cal prèviament afectar al 
domini públic l’immoble del carrer Sant Josep 14/Portal Nou 9, per tal d’acreditar 
l’oportunitat i legalitat del canvi d’afectació. 
L’edifici esmentat figura inscrit a l'Inventari de Béns de la Diputació amb el número 60, 
amb el caràcter de bé patrimonial, i classificat en el Llibre E, epígraf III.1, codi 110103 
(edificis culturals, residencials i habitatges), amb un ús patrimonial i la situació de cedit 
en contra. 
 
El Cap del Servei d’Arquitectura ha emès informe en el que relata el context històric de 
l’edifici (construcció a inicis del s. XX, Ateneu a l’època republicana, escola per a nens, 
i últimament, seu de la UNED), la cessió actual a l’Ajuntament de Girona per a ús 
d’entitats ciutadanes i analitza els aspectes tècnics de l’immoble. Es posa de manifest 
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que el solar sobre el que està construït l’edifici té 365,76 m2, amb planta baixa +2, amb 
una superfície total construïda de 770’22 m2. Urbanísticament, està situat en l’àmbit del 
Pla Especial de Reforma Interior del Barri Vell de Girona, i està classificat com a sòl urbà 
consolidat i qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris docent/cultural. Pel que 
fa al seu estat de conservació, es considera normal per una construcció de principis del 
s. XX, que únicament va ser objecte d’una adaptació lleugera als anys 80. 
 
D’acord amb el que preveuen l'article 204.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (Decret Legislatiu 272003, de 28 d'abril) i l'article 20 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a alterar 
la qualificació jurídica dels béns s’ha d’incoar expedient en el qual se n’acrediti 
l’oportunitat i la legalitat.  
 
En el present cas es tracta d’afectar al domini públic un bé patrimonial, caràcter que ha 
quedat acreditat, respecte l’immoble del carrer Sant Josep 14, a través del corresponent 
certificat d’inventari que consta a l’expedient, acreditatiu de la seva existència i la seva 
qualificació jurídica. L'oportunitat de l'alteració de la qualificació jurídica ha quedat 
justificada en la memòria elaborada per la presidència de la Corporació, en la que 
s’expressen els motius per afectar al domini públic el bé en qüestió, basats en l’ús públic 
que l’actual cessionari (Ajuntament de Girona) li dona, i en la voluntat manifestada per 
les dues corporacions d’efectuar mútues cessions de propietat entre l’immoble del c/ 
Sant Josep, 14 i un terreny urbà de titularitat municipal. 
 
Pel que fa a l’òrgan competent, segons el que estableixen els articles 204.5 de la Llei 
municipal esmentada i 20.2 del Reglament de Patrimoni, correspon al Ple l’adopció de 
l’acord corresponent. En tractar-se d’un supòsit d’afectació al domini públic, l’acord ha 
de ser aprovat per majoria simple, ja que els esmentats preceptes únicament preveuen 
el quòrum de majoria absoluta per als casos de desafectació del domini públic de béns 
de domini públic o comunals. 
 
Junt amb l’anterior, i atesa l’actual cessió d’ús per 25 anys a l’Ajuntament de Girona de 
l’immoble, es fa necessari transformar aquest títol jurídic en una autorització demanial, 
que haurà de tenir caràcter provisional i a precari fins que no s’aprovi la programada 
mutació demanial intersubjectiva entre l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona.  
 
Respecte la legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica, ha emès informe el Servei 
de Patrimoni de la Secretaria General. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple 
que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER.- Afectar al domini públic l’immoble situat al carrer Sant Josep 14/carrer Portal 
Nou, 9 de la ciutat de Girona, propietat d'aquesta Diputació, amb una superfície total 
construïda de 770’22 m2, i que figura a l’Inventari de Béns amb el número 60, i classificat 
actualment com a bé patrimonial, i classificat en el Llibre E, epígraf III.1, codi 110103 
(edificis culturals, residencials i habitatges). 
 
SEGON.- Disposar la corresponent modificació de l’Inventari de Béns, així com que es 
faci constar al Registre de la Propietat la pertinent qualificació jurídica del bé.  
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TERCER.- Transformar la cessió d’ús per 25 anys de l’indicat immoble, efectuada a 
favor de l’Ajuntament de Girona mitjançant acord de Ple de 15 de maig de 2018, en una 
autorització demanial, amb caràcter provisional i a precari mentre no sigui aprovat 
l’expedient de mutació demanial intersubjectiva que comporti l’adquisició de la titularitat 
de l’immoble per part de l’Ajuntament de Girona. 
 
QUART.- Facultar al President de la Diputació per a la formalització i signatura de tots 
els documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució dels presents 
acords” 
 
El senyor President comenta que passaríem al següent punt, que és el desè de l'ordre 
del dia, que seria l'aprovació de l'expedient per l'afectació del domini públic de l'edifici 
del carrer Sant Josep 14/Portal Nou 9 de la ciutat de Girona. Té la paraula el diputat 
senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, intervé i manifesta: Moltes gràcies. 
Bon dia a totes i a tots. En aquest cas, aquest fa referència a l'edifici conegut com l'UNED, 
just al costat del Centre Cultural, Audiovisual i Digital del Modern, on aquest ja està en 
funcionament, però hi ha una segona fase, que aquesta segona fase, aquest projecte 
constructiu implica que s'hagi d'intervenir en el subsòl precisament d'aquest edifici de 
l'UNED, un edifici que està cedit 25 anys. Aquestes servituds, aquesta necessitat 
d'intervenció d'aquest projecte en el subsòl fa que hagin trobat dificultats tècniques i 
també jurídiques a l'hora de poder-la dur a terme. I s'estima, quan es troba Ajuntament 
i Diputació, que una d'aquestes opcions podria ser que aquesta cessió temporal passés 
a ser definitiva. Les dues parts veuen bé aquesta opció. En qualsevol cas, aquesta opció 
està en estudi, però en definitiva, aquest primer pas és imprescindible per si arriba 
aquest acord, per poder fer aquesta permuta o tècnicament aquesta mutació, perquè 
aquesta afectació passi a ser de domini públic de l'UNED, i això és el que avui es 
proposa en aquest punt. Moltes gràcies 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyor Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president. Res, només 
manifestar que ens abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies. Vint-i-sis vots a favor i una abstenció, cap 
vot en contra. Quedaria aprovat aquest punt. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
11. Aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i drets afectats per 

l'expropiació derivada de l'execució del projecte constructiu d'obres 
d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica des de la C-63 
fins a Brunyola i inici expedient expropiatori - Patrimoni i Expropiacions 

 
“La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 21 de juny de 2022, va aprovar 
definitivament el projecte constructiu d’obres d’extensió de la infraestructura de la xarxa 
de fibra òptica des de la C-63 fins a Brunyola, amb un pressupost de 317.860,12 euros. 
 
D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’aprovació 
dels projectes d’obres porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
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d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a efectes 
d’expropiació forçosa. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de 
carreteres implica la declaració d’utilitat pública o interès social, la necessitat d’ocupació 
i la declaració d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels drets corresponents, als 
efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de 
servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat establertes en 
el capítol I del títol IV. 
 
Aquesta Diputació, en la sessió plenària del dia 21 de juny de 2022, va aprovar 
inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l’efecte, i la 
descripció dels béns i drets afectats que són necessaris d’adquirir per l’execució del 
projecte d’obres esmentat següent: 
 
Terme municipal de Brunyola 
 

Finca Pol. Parc. Sub-parc. Referència cadastral Titular NIF Expropiació 
(m2) Classe 

1 12 26 d 17031A01200026000
0HH 

Old 98, 
SL B61597332 384,41 Rústica 

2 12 25 c 17031A01200025000
0HU 

Antonio 
Guell 
Gelabert 

***4053*-* 301,86 Rústica 

3 12 24 - 17031A01200024000
0HZ 

Ignacio 
Gibert 
Abos 
 
Enrique 
Gibert 
Abos 

***2876*-* 
 
 

***3558*-* 

324,03 Rústica 

 
Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública 
durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 128 de data 6 de juliol de 2022, al Diari de Girona, en 
data 6 de juliol de 2022, El Punt Avui, en data 7 de juliol de 2022, i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa. 
 
Vist el certificat d’exposició pública que consta incorporat dins de l’expedient, en què no 
s’han presentat al·legacions. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local 
hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns 
i drets afectats, que són necessaris d’adquirir i ocupar, per l’execució de les obres del 
projecte d’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica des de la C-63 fins a 
Brunyola, que es descriu tot seguit: 
Terme municipal de Brunyola 
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Finca Pol. Parc. Sub-parc. Referència cadastral Titular NIF Expropiació 
(m2) Classe 

1 12 26 d 17031A012000260000HH Old 98, 
SL B61597332 384,41 Rústica 

2 12 25 c 17031A012000250000HU 

Antonio 
Guell 
Gelabe
rt 

***4053*-* 301,86 Rústica 

3 12 24 - 17031A012000240000HZ 

Ignacio 
Gibert 
Abos 
 
Enrique 
Gibert 
Abos 

***2876*-* 
 
 

***3558*-* 

324,03 Rústica 

 
Segon. Considerar declarada la necessitat d’ocupació i iniciar l’expedient d’expropiació 
forçosa, pel procediment d’urgència, dels béns i drets afectats per l’execució de les 
obres del Projecte constructiu d’obres d’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra 
òptica des de la C-63 fins a Brunyola, de conformitat amb el que preveuen els art. 21 i 
52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i 20 i 56 del Decret, 
de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
 
Tercer. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació i l’inici de l’expedient 
d’expropiació forçosa pel procediment d’urgència dels béns i drets afectats, al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP), en un o dos diaris de major circulació de la província i al 
tauler electrònic de l’Ajuntament de Brunyola, d’acord amb el que estableix l’article 21 
de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i l’article 20 del Decret, 
de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
 
Quart. Disposar la redacció de les actes prèvies a l’ocupació, mitjançant la notificació 
individual d’una convocatòria als titulars dels béns i drets afectats per l’expropiació, en 
què se’ls hi comunicarà el dia, hora i lloc. Així com continuar amb la tramitació de 
l’expedient amb la formulació dels fulls de dipòsit previ a l’ocupació i dels perjudicis per 
la ràpida ocupació i les fases de determinació del preu just i pagament. 
 
Cinquè. Notificar individualment aquest acord als interessats i a l’Ajuntament de 
Brunyola i Sant Martí Sapresa. 
 
Sisè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit, els 
acords o convenis expropiatoris, i/o els recursos administratius que s'escaiguin en 
l’expedient d’expropiació, així com a l'empara del que preveu l'apartat 4 de l'article 33 
de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a l'apartat g) i m) 
de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o modificacions de les 
relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, motivades per les 
incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les obres del projecte 
constructiu d’obres d’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica des de la 
C-63 fins a Brunyola.” 
 
El senyor President comenta que passem al punt onzè de l'ordre del dia, que seria 
aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació 
derivada de l'execució del projecte constructiu d'obres d'extensió de la infraestructura 
de la xarxa de fibra òptica des de la C-63 fins a Brunyola. Inici de l'expedient expropiatori. 
Té la paraula el diputat senyor Joaquim Ayats. 
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El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Ayats, intervé i manifesta: Sí, 
moltes gràcies. Aquest projecte s'aprova el mes de juny amb la voluntat, tal com descriu 
el punt, d'aquesta extensió de la fibra òptica. I en aquest moment, l'únic que es fa és 
aprovar de forma definitiva els propietaris, béns i drets afectats per l'execució d'aquest 
mateix. 
El senyor President, diu: Alguna qüestió? Sí, senyor Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i manifesta: Gràcies, president. 
En aquest punt ens abstindrem i de fet ja ho hem fet en altres plens en els quals ha 
entrat algun punt relacionat amb aquest projecte. I hem fet avinent també, en altres plens, 
que seria interessant disposar d'una planificació del desplegament de la xarxa de fibra 
òptica a comarques gironines. Ja ho hem fet avinent en altres ocasions i que també 
caldria tenir clar quins són els criteris i els indicadors que fan que es portin a terme unes 
intervencions i no unes altres. Tenint clar que el context és el que ja s'havia explicat en 
altres plens, que també la Generalitat aquí hi té un paper, però sí que no volíem 
desaprofitar aquest punt per demanar que es formuli una planificació del desplegament 
de la xarxa de fibra òptica. Gràcies. 
El senyor President, intervé i respon: Moltes gràcies. La xarxa de fibra òptica, no li quedi 
cap dubte que no ho fa la Diputació en solitari, sinó que ho fem d'acord amb la 
planificació que té el Departament de Territori i Polítiques Digitals de la Generalitat de 
Catalunya, en el qual les accions que han de portar a terme els uns i els altres al llarg 
d'un any, se signa un acord entre les dues entitats perquè recordem que nosaltres som 
complementaris de la Generalitat amb la fibra òptica, donat que aquells municipis que 
no poden passar per cap carretera de la Generalitat i són titularitat de la Diputació, 
nosaltres posem el tub perquè llavors la Generalitat hi posi la fibra. I per tant, 
evidentment, nosaltres hem d'anar o anem una mica a remolc de la planificació que fa 
la Generalitat en el seu àmbit territorial, en el seu àmbit de carreteres, a fi i efecte de 
poder fer una connexió més global. D'acord? Moltes gràcies. Entenc que vint-i-sis vots 
a favor i una abstenció. Quedaria aprovat el punt onzè de l'ordre del dia. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
12. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança General de Subvencions 

de la Diputació de Girona - Secretaria General 
 
“Atès que la Diputació de Girona va aprovar per acord del Ple en sessió de 21 de febrer 
de 2012 la vigent Ordenança general de subvencions. 
 
Atès que aquesta es va modificar per acord del Ple en sessió de 19 de novembre de 
2019 per adaptar-la a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Atès que s’han detectat motius que fan necessària la modificació d’aquesta ordenança, 
entre d’altres, els canvis en els marcs interns produïts amb el pas del temps, derivats de 
processos evolutius de millora continua dels procediments administratius, com la 
simplificació i reducció de càrregues administratives i els règims de publicitat i 
transparència. D'altra banda, la conveniència d'introduir a la norma mecanismes 
correctors d'aquells aspectes de la gestió de les subvencions que s'han mostrat 
millorables en base a l’experiència obtinguda en tot aquest període en relació a la 
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concessió i justificació de les subvencions. Finalment, la necessitat d'incorporar en 
aquesta norma les adaptacions necessàries per les modificacions realitzades en el 
règim jurídic estatal de les subvencions.  
 
Atès que, a partir de l'1 de gener de 2016, va entrar en vigor la modificació de la Llei 
general de subvencions promoguda en primer lloc per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, i en 
segon lloc pel Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades 
Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i demés ajuts públics. 
 
Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, ha introduït noves obligacions i deures dels beneficiaris de 
subvencions, que cal incorporar a l'ordenança. 
 
Atès que es va derogar la Llei 30/1992 i es va substituir per dues noves normes bàsiques: 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la modificació 
que va introduir la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2017 en la seva disposició final onzena. 
 
Atès que existeix el preceptiu informe de la Secretaria General d’acord amb el que 
disposa l’article 3.3 d) 1r del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter general 
en què estableix la no concurrència de cap raó que dificulti o qüestioni la legalitat de la 
modificació de l’Ordenança General de Subvencions proposada. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Girona. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència als interessats la modificació de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona pel termini de trenta 
dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en el 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 quedarà aprovada 
definitivament. 
 
TERCER. Deixar constància que, en el present procediment, l’ordenança que es 
modifica no se sotmet al tràmit de consulta prèvia, segons el que estableix l’article 133 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions 
públiques, atès que es tracta d’una modificació que no imposa cap nova obligació 
rellevant als seus destinataris ni té un impacte significatiu en l’activitat econòmica. 
 
QUART. Aprovar i, un cop aprovada la modificació proposada, publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província i en la seu electrònica de la Diputació de Girona, el text refós de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona amb el següent literal: 
 
“PREÀMBUL 
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L’activitat de foment és una modalitat d’actuació administrativa que en l’àmbit de les 
administracions locals catalanes té suport legal en els articles 239 i següents 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 en el títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sens perjudici de 
l’aplicació de la legislació bàsica establerta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i en el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol. 
 
La finalitat d’aquesta activitat és promoure i orientar el comportament dels administrats 
respecte a la realització d’actuacions que satisfan interessos públics generals. Entre les 
manifestacions més significatives hi ha la concessió de subvencions, fet que a la 
Diputació de Girona pren una especial rellevància ateses les funcions de cooperació 
que, com a administració territorial, Ii atribueix I’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.  
 
La Diputació de Girona va aprovar l’Ordenança general de subvencions vigent I’any 
2012, modificada l’any 2019 per adaptar-la a la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. Durant els més de deu anys de vigència, aquesta 
norma ha provat amb escreix la seva funcionalitat i s’ha mostrat com un instrument molt 
important a I’hora de cohesionar uns procediments harmònics, unificats i coherents que, 
amb plena subjecció a I’ordenament estatal i autonòmic en la matèria, s’havien d’adaptar 
a les peculiaritats de l’organització interna de la corporació.  
 
No obstant això, hi ha motius que fan necessari modificar aquesta Ordenança. D’una 
banda, els canvis en els marcs interns produïts amb el pas del temps, derivats de 
processos evolutius de millora contínua dels procediments administratius, com la 
simplificació i la reducció de càrregues administratives i els règims de publicitat i 
transparència. D’altra banda, la conveniència d’introduir a la norma mecanismes 
correctors d’aquells aspectes de la gestió de les subvencions que s’han mostrat 
millorables a partir de l’experiència obtinguda en tot aquest període en relació amb la 
concessió i la justificació de les subvencions. Finalment, la necessitat d’incorporar en 
aquesta norma les adaptacions necessàries per les modificacions realitzades en el 
règim jurídic estatal de subvencions.  
 
En relació amb els canvis normatius, cal destacar que a partir de l’1 de gener de 2016 
va entrar en vigor la modificació de la Llei general de subvencions, promoguda, en 
primer lloc, per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic, 
i altres mesures de reforma administrativa, i en segon lloc, pel Reial decret 130/2019, 
de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat 
de les subvencions i altres ajuts públics. Aquesta regulació modifica profundament els 
mecanismes de publicitat de les subvencions mitjançant la configuració de la Base de 
Dades Nacional de Subvencions com a sistema nacional de publicitat, la qual cosa té 
un impacte directe en la tramitació dels expedients de concessió de subvencions. 
 
D’altra banda, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, ha introduït noves obligacions i deures dels beneficiaris 
de subvencions, que cal incorporar a l’Ordenança. 
 
També cal esmentar la derogació de la Llei 30/1992 i la substitució per dues noves 
normes bàsiques: la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
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les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, a més de la modificació que va introduir la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat en la disposició final onzena. 
 
Finalment, mitjançant la disposició addicional es formalitza la constitució de 
l’anomenada «Comissió de Subvencions» com a òrgan consultiu de caràcter tècnic, 
format per personal de les àrees i entitats que concedeixen subvencions, òrgan que en 
els últims anys ha dut a terme una àmplia tasca de modelatge i interpretació de 
l’ordenança que es modifica. 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte de l’Ordenança 

1. Aquesta Ordenança té per objecte establir les normes generals per a la 
sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que 
atorguin les entitats incloses dins l’àmbit d’aplicació subjectiu de l’article 2, 
a l’empara del que estableix el títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el 
reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol 
(en endavant RLGS). 
 

Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu 
1. Aquesta Ordenança és d’aplicació a les subvencions que concedeixi la Diputació 

de Girona, els seus organismes autònoms, els consorcis adscrits i les entitats de 
dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de la 
corporació, quan les subvencions que atorguin siguin conseqüència de l’exercici 
de potestats administratives. 

2. Els organismes autònoms poden atorgar subvencions quan s’hagi previst en els 
seus estatuts; altrament, cal que prèviament ho autoritzi la Diputació de Girona. 

3. Les entitats públiques empresarials, les fundacions públiques i les societats 
mercantils públiques poden actuar com a entitats col·laboradores. En cap cas 
poden concedir subvencions, ajudes, donacions o qualsevol altra entrega 
dinerària que no suposi contraprestació. 

4. D’ara endavant, quan es faci referència a la Diputació de Girona s’ha d’entendre 
inclòs tot l’àmbit d’aplicació subjectiu referit en aquest article. 
 

Article 3. Principis 
D’acord amb el que disposa la legislació en matèria de subvencions, la gestió de les 
subvencions de la Diputació de Girona s’exerceix d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència, 
amb adequació a la legalitat pressupostària i supeditació en tot cas al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
Article 4. Concepte de subvenció 
1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, qualsevol disposició 

dinerària efectuada per la Diputació de Girona a favor de persones públiques o 
privades, físiques o jurídiques, que compleixi els requisits següents: 

– Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
– Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, 

l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 
comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una 
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situació, amb el benentès que el beneficiari ha de complir les obligacions 
materials i formals que se’n derivin. 

– Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el 
foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social, o de promoció d’una 
finalitat pública. 

2. També tenen la consideració de subvenció els lliuraments de béns, drets o serveis 
que, havent estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, siguin 
avaluables econòmicament i compleixin els requisits previstos ens els apartats a, b 
i c anteriors. 

3. Les subvencions definides en l’apartat anterior són en espècie i queden subjectes a 
aquesta Ordenança en tot allò que els sigui d’aplicació. 
 

Article 5. Supòsits exclosos 
1. Aquesta Ordenança general no és d’aplicació en els casos següents: 

a) Aportacions entre diferents administracions públiques per finançar globalment 
l’activitat de l’administració a la qual vagin destinades. 

b) Aportacions que es facin entre les entitats dependents de la Diputació de Girona, 
els pressupostos de les quals s’integrin en els pressupostos generals de la 
Diputació de Girona, tant per finançar globalment la seva activitat com per 
realitzar actuacions concretes que es desenvolupin en el marc de les funcions 
que tinguin atribuïdes, sempre que no resultin d’una convocatòria pública. 

c) Premis que s’atorguin sense la sol·licitud prèvia del beneficiari. 
d) Les dotacions als grups polítics de la Diputació de Girona, segons el que 

estableixi la seva pròpia normativa. 
e) L’atorgament de subvencions al concessionari d’un servei públic, quan les rebi 

com a contraprestació del funcionament del servei. 
f) Les cessions d’ús de béns mobles i immobles a favor d’entitats o institucions 

públiques, les quals es regeixen per les normes reguladores d’aquelles. 
g) Les subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial 

aplicable. 
h) Aquells altres supòsits previstos en la LGS, el RLGS o altra normativa que els 

sigui d’aplicació. 
i) El material o els productes de marxandatge entesos com a elements de difusió i 

promoció de la Diputació de Girona. 
2. Aquesta Ordenança general té caràcter supletori respecte a la normativa específica 

corresponent en els casos següents: 
a) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres 

administracions públiques, que es regeixen en primer lloc per la normativa o les 
condicions establertes per l’administració que financi, totalment o parcialment, la 
subvenció. En el cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament 
de la subvenció, és d’aplicació aquesta Ordenança general. 

b) Subvencions imposades en virtut d’una norma legal, que es regeixen en primer 
lloc per aquesta norma legal. 

c) Subvencions corresponents al programa de subvencions dels préstecs locals o 
a altres modalitats de crèdit a favor dels ajuntaments. 

d) Subvencions derivades dels plans de cooperació municipal o d’instruments 
anàlegs, que integrin plans o instruments que tinguin per objecte el 
desenvolupament de funcions d’assistència i cooperació municipal, els quals es 
regeixen per la seva normativa específica, d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional vuitena de la LGS. 
 

Article 6. Règim jurídic 
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1. Les subvencions que concedeix la Diputació de Girona es regeixen pel que 
disposa aquesta Ordenança, la LGS, el RLGS, la resta de normes de dret 
administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret privat. 

2. Les ajudes econòmiques d’emergència social i les ajudes econòmiques 
temporals d’especial necessitat es regeixen per la seva ordenança específica i, 
si no n’hi ha, per aquesta Ordenança i la resta de normativa aplicable. 
 

Article 7. Simplificació i reducció de càrregues administratives 
Els procediments de concessió de subvencions regulats en aquesta Ordenança s’han 
d’adaptar als criteris de simplificació i reducció de càrregues administratives previstos 
en la legislació de procediment administratiu i en la normativa específica de la Diputació 
de Girona en aquesta matèria, en especial pel que es refereix als documents aportats 
pels interessats. 
 
Article 8. Caràcter de les subvencions 

1. Les subvencions regulades per aquesta Ordenança general tenen caràcter 
voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors (tret que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no 
es poden al·legar com a precedent. 

2. Les subvencions nominatives i les atorgades a entitats privades amb ànim de lucre 
no es poden concedir amb caràcter plurianual. 

3. Les subvencions estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a 
la qual es condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del 
reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades 
en l’acte de concessió. 

4. En tot cas, la Diputació de Girona queda exempta de qualsevol responsabilitat 
civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena, derivada de les actuacions a les quals 
quedin obligades les persones o entitats subvencionades. 

 
Article 9. Finalitat de les subvencions 
1. Les subvencions han de finançar activitats o projectes d’interès públic o social. 
2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les finalitats següents: 

 Assistència o cooperació amb ajuntaments o altres ens locals de la demarcació. 
 Finançament d’obres o actuacions que contribueixin a l’exercici de les 

competències de la Diputació de Girona, que responguin a necessitats socials 
o que fomentin els interessos generals de la demarcació. 

 Premis científics, literaris, artístics o similars, i beques per a estudis o recerques. 
 Per raons de cooperació internacional, ajudes a països o zones deprimits o per 

remeiar calamitats públiques, encara que sigui fora del territori de les comarques 
gironines.  

3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideren nul·les. 

 
Article 10. Quantia de les subvencions 
1. L’import de la subvenció en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en 

concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost 
de l’activitat subvencionada. 

2. La quantia de les subvencions es pot determinar de dues maneres: 
 Com a percentatge de la despesa subvencionable. 
 Com a quantia certa i sense referència a un percentatge o fracció de la despesa 

subvencionable. 
En ambdós supòsits va a compte del beneficiari la diferència de finançament necessari 



 

 

 

 

 

38 

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

 

per a l’execució de l’activitat o projecte subvencionat. 
3. Sempre que no se superi el cost de l’actuació subvencionada, les subvencions 

concedides per la Diputació de Girona són compatibles amb l’obtenció de qualsevol 
ajut addicional destinat a la mateixa actuació. La normativa reguladora de les 
subvencions pot establir límits a la compatibilitat d’ajuts i exigir un percentatge mínim 
de finançament de l’actuació amb fons propis del beneficiari.  
 

TÍTOL II. PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS COMUNES 
 
Article 11. Pla estratègic de subvencions 
1. El pla estratègic de subvencions és un instrument de planificació de les polítiques 

públiques que tenen per objecte el foment d’activitats d’utilitat pública o interès 
social o de promoció de finalitats públiques. 

2. Totes les àrees o entitats que concedeixen subvencions han d’elaborar una 
proposta de pla estratègic de subvencions, que ha d’aprovar de forma agrupada el 
Ple, amb caràcter previ a l’aprovació de les bases reguladores i a la concessió de 
subvencions. 

3. Amb caràcter general aquest pla ha de tenir el contingut següent i ha d’incloure les 
previsions per un període de vigència de quatre anys coincidint amb el mandat 
corporatiu, excepte que per l’especial naturalesa de l’entitat o àrea sigui convenient 
establir un pla estratègic de duració diferent. 
 Objectius estratègics, que descriguin l’efecte i l’impacte que s’espera obtenir amb 

l’acció institucional durant el període de vigència del pla. 
 Línies de subvencions en les quals es concreta el pla d’actuació. Per cada línia 

de subvenció, s’han de detallar els aspectes següents: 
 Àrees de competència afectades i sectors als quals es destinen les 

ajudes. 
 Objectius i efectes que s’esperen amb l’aplicació de la subvenció. 
 Termini necessari per a la seva consecució. 
 Costos previsibles per a la realització i fonts de finançament. 

 Règim de seguiment i avaluació contínua aplicables a les diferents línies de 
subvencions que s’estableixin. A aquests efectes, s’han de determinar per cada 
línia de subvenció un conjunt d’indicadors relacionats amb els objectius del pla 
que, recollits periòdicament pels responsables del seguiment, permetin conèixer 
l’estat o situació i els progressos aconseguits en el compliment dels objectius 
respectius. 

 Resultats de l’avaluació dels plans estratègics anteriors, especificant el contingut 
dels informes emesos. 

El contingut del pla estratègic es pot reduir a l’elaboració d’una memòria explicativa dels 
objectius, els costos de realització i les fonts de finançament en els casos següents: 

 Les subvencions que es concedeixin de forma directa d’acord amb el que 
estableix l’article 22.2 de la LGS. 

 Les subvencions que de manera motivada determini el titular del centre gestor o 
entitat atenent a la seva escassa rellevància econòmica o social com a 
instrument d’intervenció pública. 

4. Cada entitat, àrea o centre gestor que concedeixi subvencions ha d’emetre abans 
del 30 d’abril de l’any següent al de cada anualitat del pla estratègic un informe 
sobre el grau d’avançament de l’aplicació del pla, els efectes i les repercussions 
pressupostàries i financeres que derivin de la seva aplicació. 
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5. De l’informe, si s’escau, juntament amb el pla actualitzat, se n’ha de donar 
compte de forma agrupada al Ple de la Diputació de Girona, òrgan que en qualsevol 
moment en pot fer la revisió, la modificació o l’actualització. 

6. Tant el pla estratègic com l’avaluació del grau de compliment s’han de publicar al 
Portal de transparència de la Diputació de Girona. 

7. La Intervenció General de la Diputació de Girona ha d’exercir el control financer del 
pla estratègic de subvencions quan així ho estableixi el pla anual de control financer. 

 
Article 12. Formes d’atorgament de les subvencions 
1. Les subvencions regulades en aquesta Ordenança es poden concedir mitjançant 

concurrència competitiva, concurrència no competitiva o de forma directa. 
2. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions. 
 
Article 13. Forma de relacionar-se amb la Diputació de Girona 
1. Els sol·licitants o els beneficiaris de subvencions atorgades per la Diputació de 

Girona estan obligats a relacionar-s’hi en la forma prevista per la norma de 
procediment administratiu i d’acord amb el que estableixi l’Ordenança general 
d’administració electrònica de la Diputació de Girona. 

2. Malgrat el que estableix l’Ordenança general d’administració electrònica de la 
Diputació de Girona, les bases específiques reguladores de les subvencions poden 
preveure que determinades persones físiques sol·licitants de subvencions atorgades 
per la Diputació de Girona, que no disposin de capacitat econòmica o tècnica o 
d’accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris, s’hi puguin relacionar a 
través d’altres mitjans vàlids en dret. 

 
Article 14. Presentació de les sol·licituds 
1. Les sol·licituds dels interessats s’han de presentar d’acord amb els models 

normalitzats aprovats per l’òrgan competent. Quan es tracti de concurrència pública, 
s’han de fer en la forma, el termini i amb la documentació que determinin la 
convocatòria i les bases especifiques. 

2. El contingut mínim de les sol·licituds és el següent: 
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa. 
b) Referència de l’acord o resolució de l’òrgan competent que autoritza la 

presentació de la sol·licitud. 
c) Identificació de qui n’ha de ser el beneficiari (amb indicació del DNI o NIF). 
d) Descripció de l’activitat o projecte per subvencionar. 
e) Pressupost total de l’activitat o projecte per subvencionar amb indicació del 

detall desglossat per conceptes d’ingressos i despeses. 
f) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat, i compromís 

de comunicar a la Diputació de Girona les que s’obtinguin en el futur. 
g) Compromís de complir les condicions de la subvenció. 
h) Pronunciament exprés de denegació o autorització del sol·licitant de la 

subvenció, si escau, perquè la Diputació de Girona pugui obtenir dades de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat 
Social relatives al compliment de les seves obligacions amb aquests dos 
organismes. En cas que no hi doni l’autorització, ha d’adjuntar els certificats 
corresponents, emesos per l’Agencia Estatal d’Administració Tributària i per la 
Tresoreria de la Seguretat Social, excepte en els casos que estableix l’apartat 3 
d’aquest article. 

i) Declaració del sol·licitant de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les 
que estableix l’article 13 de la LGS. 

j) Declaració responsable segons la qual l’activitat per executar no suposa un 
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contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que es disposa dels certificats 
corresponents establerts legalment per acreditar que les persones que 
participen en el projecte no han estat condemnades amb sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals. 

3. L’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social se 
substitueix per la presentació d’una declaració responsable quan el sol·licitant 
estigui inclòs en algun dels supòsits següents: 
a) Les subvencions que es concedeixin a mutualitats de funcionaris, col·legis 

d’orfes i entitats similars. 
b) Les beques i altres subvencions concedides a alumnes que es destinin 

expressament a finançar accions de formació professional reglada en centres 
de formació públics i privats. 

c) Les beques i altres subvencions concedides a investigadors en els programes 
de subvencions destinats a finançar projectes de recerca. 

d) Les subvencions, inclosos els ajuts en espècie, en què la quantitat per atorgar 
a cada beneficiari no superi en la convocatòria l’import de 3.000 euros. 

e) Les subvencions atorgades a les administracions publiques, com també als 
organismes, entitats públiques i fundacions que en depenen, tret de previsió 
expressa en contra a les bases reguladores de la subvenció. 

f) Les subvencions destinades a finançar activitats o projectes d’acció social i 
cooperació internacional de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, estats i organitzacions internacionals de dret públic o agrupacions. 

4. La documentació complementària que, atenent a la naturalesa de la subvenció 
sol·licitada, s’ha d’adjuntar pot ser:  
 Projecte tècnic o pressupost detallat i memòria valorada, en el cas d’obres. 
 Descripció detallada de la despesa que cal subvencionar, si escau, quan no 

coincideixi amb la totalitat de la memòria o el projecte. 
 Certificat de disponibilitat, si escau, dels terrenys. 
 Certificat de disponibilitat, si escau, de tots els permisos i autoritzacions 

necessaris per a l’execució de les obres. 
 Qualsevol altre tipus de documentació complementària que especifiquin les 

bases reguladores. 
5. L’esmena de defectes o l’aportació de la documentació requerida s’ha de fer, previ 

requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies 
hàbils des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no 
s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entendrà que la persona interessada ha 
desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució, que s’ha de dictar en els termes 
previstos en la normativa general de regim jurídic de les administracions publiques i 
del procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 

Article 15. Instrucció 
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions pertoca al centre gestor 

o entitat que correspongui per raó de la matèria, sens perjudici de les delegacions 
que es considerin oportunes.  

2. Les activitats d’instrucció comprenen la sol·licitud de tots els informes i documents 
que es considerin necessaris per resoldre el procediment o que exigeixin les normes 
que regulen la subvenció, i l’avaluació de les sol·licituds d’acord amb els criteris, les 
formes i les prioritats que estableixin la convocatòria o les normes reguladores. 

 
Article 16. Resolució 
1. El termini màxim per resoldre el procediment de concessió de subvencions és de sis 

mesos, tret que una norma de rang legal estableixi un termini superior o que estigui 
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previst en la normativa de la Unió Europea. En el cas del procediment de 
concurrència competitiva, aquest termini es computa a partir de la publicació de la 
convocatòria corresponent ―tret que aquesta posposi els efectes a una data 
posterior―, i en el cas de concessió directa, a partir de la data de presentació de la 
sol·licitud. 

2. La resolució s’ha de notificar als beneficiaris en el termini màxim de deu dies des de 
la data de l’adopció, i també als sol·licitants les peticions dels quals resultin 
desestimades. 

3. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els 
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de 
concessió 
de la subvenció. 

 
Article 17. Acceptació 
1. Per a l’efectivitat de la subvenció, cal que el beneficiari accepti les condicions amb 

què ha estat concedida, sense reserves, en la forma i el termini que s’assenyalin a 
l’instrument regulador de la subvenció. Si el beneficiari no presenta la seva 
acceptació en el termini esmentat o formula reserves respecte a l’acceptació, la 
Diputació de Girona pot optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per a 
l’acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció. 

2. L’instrument regulador de la subvenció pot preveure la possibilitat que l’acceptació 
s’entengui efectuada de manera tàcita pel fet d’haver transcorregut un mes des de 
la notificació de la resolució de la concessió sense que el beneficiari hagi manifestat 
expressament cap objecció. 

3. En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, l’acceptació s’ha 
d’entendre efectuada amb la signatura del conveni pel beneficiari. 

4. Les subvencions de les quals s’hagin d’efectuar pagaments anticipats requereixen 
sempre l’acceptació expressa. La sol·licitud del pagament anticipat es considera 
com a acceptació expressa i té els mateixos efectes. 

 
Article 18. Despeses subvencionables 
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta 

Ordenança general, les determinades expressament a l’instrument regulador de la 
subvenció que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, que resultin estrictament necessàries i que es facin en el termini que 
estableixi l’instrument regulador de la subvenció. Només són subvencionables les 
despeses realitzades directament per l’entitat beneficiària, excepte les realitzades 
per una entitat que hagi estat considerada com a mitjà propi de l’entitat beneficiària, 
o en els casos que estableix l’article 40.2 b d’aquesta Ordenança. En cap cas el cost 
de l’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de 
mercat. 

2. Es considera despesa realitzada la que s’hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat pagada efectivament abans de l’acabament del període de 
justificació determinat per la normativa reguladora de les subvencions, sempre que 
s’especifiqui a l’instrument regulador de la subvenció. Malgrat això, aquestes 
despeses han d’estar correctament comptabilitzades i pagades dins els terminis 
legals establerts en matèria de morositat. 

3. Els instruments reguladors de la concessió poden establir llistes tancades de 
tipologies de despeses subvencionables o despeses no subvencionables, i també 
establir límits quantitatius a la justificació de qualsevol de les tipologies acceptades 
com a subvencionables.  

4. Quan l’instrument regulador de la subvenció ho permeti, el beneficiari pot imputar 
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els costos indirectes de l’activitat subvencionada amb un màxim del 15 % del total 
de l’activitat o projecte, d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat 
generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin 
al període en el qual efectivament es duu a terme l’activitat o projecte. Perquè es 
considerin vàlidament justificats han de correspondre a costos reals d’execució i la 
seva assignació proporcional s’ha de fer sobre la base d’un mètode equitatiu i 
justificat. El beneficiari és responsable de la veracitat i exactitud dels costos 
indirectes imputats, i també dels criteris de repartiment utilitzats, i s’han de mantenir 
els registres i la documentació justificativa que serveixin de suport dels costos 
imputats i dels càlculs realitzats. 

5. Si l’import de la despesa subvencionable és superior a l’import del contracte menor 
establert per la normativa de contractació pública, el beneficiari ha de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del 
compromís per l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les 
característiques especials del contracte no hi hagi al mercat un nombre suficient 
d’entitats que el realitzin, o tret que la despesa s’hagi efectuat anteriorment a la 
subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la 
justificació o bé en la sol·licitud de subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris 
d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no 
recaigui en la proposta amb millor relació qualitat/preu o bé millor relació 
cost/eficàcia. 

En el cas d’administracions públiques, l’aportació de les tres ofertes queda substituïda 
per un certificat del secretari de l’entitat local, o document equivalent en l’àmbit d’altres 
administracions públiques, que acrediti que la contractació s’ha fet d’acord amb la 
normativa vigent. 
6. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, 

l’instrument regulador de la subvenció ha de fixar el període durant el qual el 
beneficiari ha de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir 
la subvenció, que no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en 
un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. Si el beneficiari es proposa 
modificar la finalitat concreta per la qual es va concedir la subvenció, amb caràcter 
previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció més 
l’interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstancies expressades en 
el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció 
concedida. 
7. Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les notarials i 

registrals, les pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat 
subvencionada, i són indispensables per a una preparació o execució adequada, i 
sempre que ho prevegi l’instrument regulador de la subvenció. Amb caràcter 
excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan ho 
prevegi així la normativa reguladora de la subvenció. 

En cap cas no són despeses subvencionables: 
 Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
 Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
 Les despeses de procediments judicials. 

8. En el supòsit de l’article 42.4 d’aquesta Ordenança, relatiu al compte justificatiu amb 
l’aportació de l’informe de l’auditor, les despeses derivades de la revisió del compte 
justificatiu per part de l’auditor de comptes només es consideren subvencionables si 
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ho preveuen expressament els instruments reguladors de la concessió i fins a una 
quantia màxima de 1.000 euros. 

9. En el supòsit d’aportar traduccions de documents justificatius, les despeses 
derivades de les traduccions només es consideren subvencionables si ho preveuen 
expressament els instruments reguladors de la concessió i fins a una quantia 
màxima de 500 euros. 

10.  Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
satisfà de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables 
els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni 
els impostos personals sobre la renda. 

 
Article 19. Subcontractació  
1. El beneficiari pot subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix 

l’objecte de la subvenció, de conformitat amb la legislació de subvencions, sempre 
que s’hagi previst a l’instrument regulador de la subvenció. 

2. Als efectes d’aquesta Ordenança, no s’entén per subcontractació la contractació 
d’aquelles despeses que hagi d’atendre el beneficiari per a la realització, per si 
mateix, de l’activitat subvencionada. 

 
Article 20. Obligacions del beneficiari 
1. Són obligacions dels beneficiaris de subvencions concedides per la Diputació de 

Girona les establertes en la legislació aplicable i les que resultin de l’aplicació 
d’aquesta Ordenança. 

2. Els beneficiaris han d’establir un sistema de comptabilitat que permeti distingir de 
manera clara i inequívoca les despeses objecte de finançament per la subvenció 
concedida i les fonts de finançament aliè que l’afecten. 

 
Article 21. Difusió 
1. Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 

de Girona en la forma que estableixi l’instrument regulador de la subvenció, encara 
que l’actuació ja hagi estat realitzada. 

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les infraccions i sancions que 
puguin correspondre per aplicació del règim establert en la Llei general de subvencions, 
s’han d’aplicar 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 pèrdua del dret de cobrament de la subvenció o el seu 
reintegrament, segons el cas. 
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 adreci 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 pèrdua del dret de cobrament de la subvenció o el 
seu reintegrament, segons el cas. 

2. La difusió s’ha d’acreditar en el moment de presentar el compte justificatiu, tal com 
indica l’article 40 d’aquesta Ordenança. 

 
Article 22. Publicitat de les subvencions  
La publicitat de les subvencions s’ha de fer d’acord amb les previsions establertes 
legalment i d’acord amb les obligacions sobre transparència i publicitat de la informació 
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de les convocatòries i l’atorgament de subvencions i ajuts públics. 
 
CAPÍTOL II. CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  
 
Article 23. Concepte 
1. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions. 

En la fase d’instrucció s’examinen conjuntament, en un sol procediment, totes les 
sol·licituds presentades dins el termini establert amb la finalitat d’establir una prelació 
de sol·licituds, i es resol a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els 
requisits previstos a les bases específiques i mitjançant la forma de repartiment que 
estableixi la norma reguladora de les subvencions. 
 

Article 24. Convocatòria i bases reguladores 
1. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia amb l’aprovació i la 

publicació posterior de la convocatòria, que ha de contenir com a mínim: 
a) Indicació del butlletí oficial on s’han publicat les bases específiques. 
b) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima 

que es destina a la convocatòria. En cas que la convocatòria prevegi més d’una 
aplicació pressupostària, cal detallar l’import estimat destinat inicialment a 
cadascuna d’elles. 

c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 
d) Expressió que la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència 

competitiva. 
e) Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los. 
f) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i la resolució del 

procediment. 
g) Possibilitat de quantia addicional i/o redistribució del crèdit a què es refereix 

l’article 58 del RLGS, si escau. 
h) Termini de presentació de les sol·licituds. 
i) Termini de resolució i notificació. 
j) Documents i informació que han d’acompanyar la sol·licitud. 
k) Si s’escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds. 
l) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, de 

l’òrgan davant del qual es pot interposar el recurs administratiu corresponent, i 
també dels òrgans jurisdiccionals als qual es pot recórrer. 

m) Criteris de valoració de les sol·licituds. 
n) Mitjà de notificació o publicació. 

2. La convocatòria s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
per publicar-ne l’extracte al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i també 
s’ha de publicar al tauler electrònic de la Diputació de Girona. 

3. Conjuntament o prèviament a la convocatòria, s’han d’aprovar i publicar les bases 
especíiques corresponents, que han de contenir com a mínim: 
a) Definició de l’objecte de les subvencions. 
b) Procediment de concessió de les subvencions. 
c) Descripció de les despeses subvencionables i, si escau, les no 

subvencionables. 
d) Indicació del període dins del qual s’ha d’executar l’activitat o projecte per al qual 

es pot sol·licitar la subvenció. 
e) Destinataris de la línia de subvencions, amb indicació dels requisits que han de 

reunir els beneficiaris i la forma d’acreditar-los. 
f) En cas que hi participin entitats col·laboradores, condicions de solvència i 

eficàcia que han de reunir. 



 

 

 

 

 

45 

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

 

g) Forma i termini de presentació de les sol·licituds. 
h) Diari oficial en el qual es publicarà l’extracte de la convocatòria. 
i) Forma de determinar la quantia de les subvencions: en funció d’un percentatge 

o una quantia fixa. 
j) Establiment dels criteris de gradació dels possibles incompliments de les 

condicions imposades en l’acte administratiu de la concessió de la subvenció. 
k) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per determinar-lo. 
l) Criteris de valoració de les sol·licituds i forma de ponderació d’aquests criteris. 
m) Designació dels òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució 

del procediment de concessió, i determinació de la composició de l’òrgan 
col·legiat que ha d’examinar i valorar les sol·licituds. 

n) Procediment i termini de resolució i notificació. 
o) Determinació, si s’escau, dels llibres i registres comptables específics per 

garantir la justificació adequada de la subvenció. 
p) Forma d’acceptació de la subvenció. 
q) Determinació de si es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant 

el termini previst, encara que no hagi estat pagada efectivament abans de 
l’acabament del període de justificació. 

r) Termini i forma de justificar l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada, 
d’entre els que preveuen els articles 41 i 42 d’aquesta Ordenança. 

s) En cas de justificació per mòduls, indicació de la unitat física de mesura de 
l’activitat i l’import unitari del mòdul. 

t) En cas de justificació mitjançant compte justificatiu amb aportació de l’informe 
de l’auditor, determinació de l’abast de la revisió que ha d’efectuar l’auditor i 
manifestació expressa de si les despeses de l’auditor es consideren 
subvencionables i fins a quin límit. 

u) En cas d’aportar traduccions jurades de documents justificatius, manifestació 
expressa de si les despeses de traducció es consideren subvencionables i fins 
a quin límit. 

v) Mesures de la garantia que es consideri necessari constituir, mitjans per 
constituir-la i procediment de cancel·lació, si s’escau. 

w) Forma de pagament i, si escau, possibilitat d’efectuar bestretes o pagaments a 
compte. 

x) Possibilitat, o no, de compatibilitzar les subvencions amb altres ingressos que 
tinguin la mateixa finalitat. 

y) Possibilitat, o no, de subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat 
subvencionada. 

z) Prohibició de concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones vinculades a l’entitat beneficiaria, i regulació dels supòsits 
permesos, si escau. 

aa) Possibilitat, o no, de reformular les sol·licituds. 
bb) Règim de modificació i nul·litat de les subvencions. En cas de subvencions 

establertes mitjançant un percentatge de finançament, la possibilitat de 
modificació d’aquest percentatge ha d’estar explícitament indicada a les bases 
reguladores. 

cc) Verificació i control. 
dd) Invalidesa, pèrdua del dret de cobrament de la subvenció i reintegrament. 
ee) Establiment de les mesures de difusió que ha d’adoptar el beneficiari per donar 

publicitat al finançament per part de la Diputació de Girona de l’activitat 
subvencionada, i conseqüències de l’incompliment, d’acord amb el que estableix 
l’article 21 d’aquesta Ordenança. 

ff) Principis ètics i regles de conducta. 
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gg) Règim jurídic. 
4. L’expedient d’aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions que 

tinguin caràcter permanent ha d’anar acompanyat de l’informe de Secretaria 
corresponent, de conformitat amb l’article 3.3 del Reial decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 

5. Les bases específiques reguladores de subvencions s’han de sotmetre a informació 
pública, mitjançant la publicació íntegra al BOPG, al tauler electrònic de la Diputació 
de Girona i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en 
el termini de vint dies hàbils a comptar de la publicació de la referència al DOGC. 
Quan hagi transcorregut el termini fixat sense que s’hi hagin presentat al·legacions, 
o aquestes s’hagin resolt, les bases quedaran definitivament aprovades, i s’ha de 
publicar un anunci al BOPG fent-ne constar el caràcter definitiu. 

 
Article 25. Criteris de valoració 
1. Les bases i la convocatòria han de concretar els criteris de graduació i valoració de 

les sol·licituds, respectivament, i no se’n poden utilitzar d’altres que els previstos 
expressament.  

2. Els criteris han de ser objectius, proporcionals i referits a l’objecte de la subvenció. 
Així mateix, han d’indicar la puntuació atribuïda. Quan per raons justificades no sigui 
possible atribuir una puntuació a cada criteri, s’ha de considerar que tots tenen el 
mateix pes relatiu en la valoració de les sol·licituds.  

3. Les subvencions s’han d’atorgar als sol·licitants que obtinguin la millor valoració 
d’entre els que hagin acreditat el compliment dels requisits necessaris per ser 
beneficiaris, tot i que també es pot establir un llindar mínim de puntuació. 
Excepcionalment, sempre que es prevegi a les bases reguladores, l’òrgan 
competent ha de prorratejar, entre el beneficiaris de la subvenció, l’import global 
màxim destinat a les subvencions. 

 
Article 26. Ampliació de convocatòria i distribució final del crèdit de la 
convocatòria 

1. Abans o conjuntament amb la resolució de la convocatòria, si escau i sempre 
que s’hi hagi previst, es poden aprovar les ampliacions de convocatòria i 
distribucions finals del crèdit. En ambdós casos s’ha de comunicar a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions per publicar-ne l’extracte al BOPG. 

 
Article 27. Instrucció 
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions en règim de 

concurrència competitiva s’ha de desenvolupar a través de dos òrgans: l’òrgan 
instructor i l’òrgan col·legiat.  

2. La condició d’òrgan instructor correspon al centre gestor o entitat que promou la 
convocatòria, sens perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. Aquest 
òrgan ha de verificar el compliment de les condicions o els requisits que han de 
reunir els sol·licitants per adquirir la condició de beneficiaris, i ha d’efectuar una 
preavaluació per determinar les sol·licituds que passen a la fase d’avaluació. Així 
mateix, ha d’avaluar les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració automàtics 
establerts en la convocatòria, si n’hi ha, i establir-ne la puntuació corresponent. El 
resultat d’aquesta avaluació es materialitza en un informe, que es remet a l’òrgan 
col·legiat, en el qual consten:  

a) Les sol·licituds presentades, amb la indicació de les no admeses. 
b) La puntuació obtinguda pels criteris automàtics, quan n’hi hagi, atorgada a 

cada sol·licitud admesa. 
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c) L’ordre de les sol·licituds de conformitat amb la puntuació aconseguida, en 
el cas que hi hagi criteris automàtics.  

d) La quantia individual de les subvencions proposades, quan els criteris 
siguin tots automàtics. 

e) Les sol·licituds desestimades, amb l’especificació dels motius.  
3. L’òrgan col·legiat està integrat per un nombre senar de membres, establert 

prèviament a les bases. No es pot incloure en aquest òrgan col·legiat cap 
representant de la Secretaria General ni de la Intervenció General. 

4. L’òrgan col·legiat ha d’examinar la valoració efectuada per l’òrgan instructor, avaluar 
les sol·licituds d’acord amb els criteris no automàtics quan escaigui, concretar les 
puntuacions i imports de les subvencions i, si escau, aprovar les esmenes 
oportunes. La seva tasca es formalitza en una acta que ha de contenir l’informe 
favorable sobre el resultat de la valoració efectuada, la qual s’ha de tramitar d’acord 
amb el que estableix la Llei 40/2015, i l’han de signar el president i el secretari.  

 
Article 28. Proposta de resolució provisional i reformulació 
1. L’òrgan instructor, un cop vist l’expedient i l’informe de l’òrgan col·legiat, ha 

d’efectuar la proposta de resolució, que té el caràcter definitiu llevat que en les 
bases s’hagi previst expressament el tràmit de reformulació de les sol·licituds. En 
aquest supòsit la proposta ha de tenir caràcter provisional i s’ha de notificar als 
interessats en la forma que determinin les bases o la convocatòria, concedir-los el 
termini de deu dies per presentar al·legacions o, si s’escau, per reformular la 
sol·licitud. 

2. En cas de proposta de resolució provisional, un cop finalitzat el tràmit d’audiència i 
examinades les al·legacions presentades pels interessats, l’òrgan instructor ha de 
formular la proposta de resolució definitiva. 

3. La proposta de resolució definitiva ha d’expressar el sol·licitant o sol·licitants per als 
quals es proposa la concessió de subvencions i la seva quantia, i especificar la 
puntuació total obtinguda en l’avaluació.  

4. Les propostes de resolució, tant la provisional com la definitiva, no creen cap dret a 
favor del beneficiari proposat davant de la Diputació de Girona mentre no se li hagi 
notificat la resolució de concessió. 

 
Article 29. Resolució 
1. L’òrgan instructor ha d’elevar la proposta de resolució definitiva a l’òrgan concedent 

perquè resolgui el procediment.  
2. La resolució de concessió ha d’estar motivada d’acord amb el que estableixen les 

bases i la convocatòria, i ha de contenir la relació de beneficiaris, les actuacions 
subvencionades, l’import concedit, i també les sol·licituds desestimades amb la 
indicació del motiu de desestimació.  

3. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la 
convocatòria. Es pot declarar deserta la convocatòria o no exhaurir l’import total que 
s’hi estableixi si els sol·licitants no compleixen les condicions previstes a les bases 
específiques. 

 
Article 30. Concessió anticipada de les convocatòries de subvencions  
1. Es pot tramitar de manera anticipada la convocatòria de subvencions en un exercici 

pressupostari anterior a aquell en què hagi de ser vigent, fins i tot amb la resolució 
corresponent, sempre que es faci constar que la resolució queda sotmesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar 
les obligacions derivades de la convocatòria en l’exercici corresponent, que existeixi 
normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura pressupostària de la 
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despesa en el pressupost de la Diputació de Girona, o bé en el projecte del 
pressupost respectiu, sotmès a aprovació corresponent a l’exercici següent en el 
qual s’hagi d’iniciar l’execució de la despesa, i que es complexin els criteris que 
estableixen les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona per a la 
tramitació anticipada de despesa. 

2. En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria té caràcter 
estimat,  per la qual cosa s’hi ha de fer constar expressament que la concessió de 
les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
moment de la resolució de concessió. En el supòsit que el crèdit pressupostari que 
resulti aprovat al pressupost sigui superior a la quantia estimada inicialment, l’òrgan 
gestor pot decidir-ne l’aplicació o no a la convocatòria, prèvia tramitació de 
l’expedient de despesa corresponent abans de la resolució, sense necessitat d’una 
nova convocatòria. En cas que el crèdit que resulti aprovat al pressupost sigui 
inferior a la quantitat estimada inicialment, s’han de reduir les subvencions 
proporcionalment o d’acord amb el procediment que estableixin les bases 
reguladores. 

3. Els efectes de tots els actes de tràmit dictats en l’expedient de despesa s’entenen 
condicionats al fet que, en dictar-se la resolució de concessió, subsisteixin les 
mateixes circumstàncies de fet i de dret existents en el moment en què es van 
produir aquests actes. 

 
Article 31. Modificació de la resolució d’atorgament de subvencions 
1. La resolució d’atorgament d’una subvenció es pot modificar quan se sol·liciti un canvi 

de destinació de la subvenció de la mateixa línia d’ajuts de la qual s’ha rebut la 
subvenció, i només en els supòsits previstos expressament en les bases 
especifiques. La possibilitat de canvi de destinació no és d’aplicació a les 
subvencions atorgades directament. 

2. Els beneficiaris han de sol·licitar el canvi de destinació de la subvenció abans de 
l’acabament del termini de justificació mitjançant la presentació del model 
normalitzat de sol·licitud de canvi de destinació. 

3. L’òrgan competent ha de resoldre la modificació de la subvenció per canvi de 
destinació, i s’han de mantenir els terminis d’execució i justificació aplicables en la 
resolució inicial de la concessió. 

 
CAPÍTOL III. CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA 
 
Article 32. Concepte de concurrència no competitiva  
 El procediment de concurrència no competitiva és d’aplicació en els casos de línies 

de subvencions en què es prevegi l’existència d’una pluralitat de beneficiaris 
potencials i no es requereixi valoració comparativa entre les sol·licituds presentades. 
Amb aquest procediment es dona compliment als principis de publicitat, concurrència 
i objectivitat i, així mateix, s’elimina qualsevol discrecionalitat en l’atorgament.  

 
Article 33. Procediment de concurrència no competitiva  
1. S’han d’aprovar i publicar unes bases específiques i una convocatòria en els 

mateixos termes que els establerts per a la concurrència competitiva. 
2. Dins el termini establert s’han de dictar les resolucions de concessió per ordre de 

presentació de sol·licituds, una vegada realitzades les comprovacions de 
concurrència de l’activitat o projecte subvencionable i del compliment de la resta de 
requisits exigits, fins a exhaurir el crèdit pressupostari assignat a la convocatòria. 

3. El contingut i la publicitat de les bases i la convocatòria són els mateixos que els 
establerts per a les de concurrència competitiva, especificats en l’article 24 
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d’aquesta Ordenança. No és preceptiu l’òrgan col·legiat, i la valoració de les 
sol·licituds la fa l’òrgan instructor. 

4. Pel que fa a la sol·licitud, la instrucció, la resolució, l’acceptació, la justificació, el 
pagament i la resta de tràmits, s’han d’aplicar els tràmits corresponents a la 
concurrència competitiva i la resta d’aspectes comuns que estableix aquesta 
Ordenança. 

 
CAPÍTOL IV. CONCESSIÓ DIRECTA 
 
Article 34. Supòsits de concessió directa 
1. Les subvencions es poden atorgar directament, sense concurrència competitiva ni 

publicitat prèvia, en els casos següents: 
 Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general de la 

Diputació de Girona. 
 Quan una norma de rang legal imposi a la Diputació de Girona l’atorgament o la 

quantia de les subvencions. 
 Amb caràcter excepcional, quan es tracti de subvencions en què s’acreditin raons 

d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres raons degudament 
justificades, que en dificultin la convocatòria publica. 

 
Article 35. Tramitació 
1. La concessió de les subvencions previstes en els apartats a i c de l’article 34 

d’aquesta Ordenança s’han de formalitzar mitjançant acord, resolució o conveni, de 
conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança, sens perjudici del caràcter 
supletori de la resta de normativa específica i general aplicable. 

2. Les subvencions l’atorgament o la quantia de les quals sigui imposada a la Diputació 
de Girona per una norma de rang legal s’han de tramitar d’acord amb la normativa 
específica que les reguli. 

 
Article 36. Contingut mínim del conveni, acord o resolució 
1. El conveni, acord o resolució que resolgui els supòsits de subvenció directa ha de 

tenir el contingut mínim següent: 
a) Identificació del caràcter excepcional i motivació de les raons que acrediten 

l’interès públic, social, econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la 
dificultat de la convocatòria pública, en el supòsit de l’article 34.1 c d’aquesta 
Ordenança. 

b) Definició de l’activitat o projecte subvencionat. 
c) Beneficiari (amb indicació del NIF o DNI). 
d) Import de la subvenció i forma de determinar-lo: en funció d’un percentatge o 

una quantia fixa. 
e) Cost de l’objecte de la subvenció. 
f) Detall de les despeses subvencionables i, si escau, no subvencionables. 
g) Indicació del període dins el qual s’ha d’executar l’activitat o projecte 

subvencionat. 
h) Percentatge que representa la subvenció respecte al cost de l’objecte 

subvencionat. 
i) Establiment amb caràcter potestatiu dels criteris de gradació dels possibles 

incompliments de les condicions imposades en l’acte administratiu de la 
concessió de la subvenció. 

j) Determinació de si es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant 
el termini previst, encara que no hagi estat pagada efectivament abans de 
l’acabament del període de justificació. 
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k) Aplicació pressupostària a la qual s’imputa la despesa. 
l) En el cas de resolució o acord, forma d’acceptació de la subvenció. 
m) Termini de justificació. 
n) Forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i de 

l’aplicació dels fons que es concedeixen, d’entre les que preveuen els articles 41 
i 42 d’aquesta Ordenança. 

o) En cas de justificació per mòduls, indicació de la unitat física de mesura de 
l’activitat i de l’import unitari del mòdul. 

p) En cas de justificació mitjançant compte justificatiu amb aportació de l’informe de 
l’auditor, determinació de l’abast de la revisió que ha d’efectuar l’auditor i 
manifestació expressa de si les despeses de l’auditor es consideren 
subvencionables i fins a quin límit. 

q) En cas d’aportar traduccions jurades de documents justificatius, manifestació 
expressa de si les despeses de traducció es consideren subvencionables i fins 
a quin límit. 

r) Forma de pagament i possibilitat o no d’efectuar pagaments anticipats i, si escau, 
garanties que han d’aportar els beneficiaris. 

s) Possibilitat, o no, de compatibilitzar les subvencions amb altres ingressos que 
tinguin la mateixa finalitat. 

t) Establiment de les mesures de difusió que ha d’adoptar el beneficiari per donar 
publicitat al finançament per part de la Diputació de Girona de l’activitat 
subvencionada, i conseqüències de l’incompliment, d’acord amb el que estableix 
l’article 21 d’aquesta Ordenança. 

u) Possibilitat, o no, de subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat 
subvencionada. 

v) Prohibició de concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones vinculades a l’entitat beneficiària, i regulació dels supòsits 
permesos, si escau. 

w) Principis ètics i regles de conducta. 
x) Règim de modificació i nul·litat de les subvencions. En cas de subvencions 

establertes mitjançant un percentatge de finançament, la possibilitat de 
modificació d’aquest percentatge ha d’estar explícitament indicada a l’instrument 
regulador de la subvenció. 

y) Invalidesa, pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i reintegrament. 
z) Verificació i control. 
aa) Termini de vigència en cas de conveni. 
bb) Règim jurídic. 

 
CAPÍTOL V. RÈGIM ESPECÍFIC DE LES SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL 
 
Article 37. Concepte 
1. Les subvencions de cooperació internacional es poden destinar a activitats o 

projectes realitzats en països receptors per la cooperació al desenvolupament o per 
accions vinculades a la cooperació internacional, l’acció humanitària, d’emergència 
i d’educació per al desenvolupament i la sensibilització social. 

2. Aquest capítol regula determinats aspectes de les subvencions que concedeix la 
Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació internacional. No obstant això, la 
resta d’aspectes relatius al seu règim jurídic queden subjectes a les previsions que 
amb caràcter general estableix aquesta Ordenança i subsidiàriament les normes 
específiques que regulen les subvencions i ajudes en l’àmbit de la cooperació 
internacional. 
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Article 38. Beneficiaris 
1. Els beneficiaris poden ser: 

 Les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, públiques o privades, 
espanyoles o estrangeres, que per raó de les finalitats, objectes, àmbit de 
l’activitat, presència o experiència, puguin dur a terme actuacions en l’àmbit de 
la cooperació internacional en el desenvolupament o accions humanitàries. 

 Estats i organitzacions internacionals de dret públic creades per tractat o acord 
internacional. 

 Les entitats espanyoles sense ànim de lucre que hagin obtingut de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament l’acreditació 
com a organització no governamental de desenvolupament (ONGD). 

 Persones físiques i jurídiques, públiques o privades, afectades per situacions de 
desastres o conflictes o en risc imminent de patir-ne les conseqüències, que 
siguin beneficiàries directes de la intervenció d’acció humanitària. 

 Agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica que, 
complint els requisits establerts a l’instrument regulador de la subvenció, hagin 
subscrit en un document privat un acord de col·laboració per a la realització 
conjunta de l’activitat subvencionada i designat una de les persones o 
organitzacions com a representant de l’agrupació davant l’òrgan administratiu 
concedent. 

2. Si el beneficiari realitza les actuacions a través d’una entitat estrangera (contrapart), 
és preceptiu aportar amb la sol·licitud de subvenció el conveni o marc de 
col·laboració signat entre les parts i la memòria del projecte. 

3. Els criteris utilitzats per a la selecció del beneficiari de la subvenció o ajuda poden 
ser, entre d’altres, els següents: 
 País receptor de l’ajuda oficial al desenvolupament amb un índex de 

desenvolupament humà (d’ara endavant IDH) mitjà o baix, d’acord amb els 
informes de desenvolupament humà del Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament. 

 País on es produeixen greus vulneracions dels drets humans, entre ells, els drets 
de les dones, joves i infants, i de les minories ètniques i culturals. 

 País en greu situació de conflicte o postconflicte i poblacions refugiades. 
 País amb ciutadans vivint a la regió de Girona que representen un 1 % o més de 

la població i compleixen les condicions esmentades d’IDH. 
 Expertesa de les àrees de la Diputació de Girona amb l’objectiu del projecte. 
 Capacitats dels governs locals, regionals i les seves associacions, i situació de 

la descentralització i competències municipals en els països socis; capacitats 
contrastades de les organitzacions de drets humans i de suport municipalista en 
els països socis. 

 País on els municipis de la regió de Girona tenen projectes en curs i/o especial 
interès. 

 Possibilitats de concertació amb els principals actors públics de la cooperació 
catalana: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Fons de 
Cooperació al Desenvolupament. 

 
Article 39. Subvencions directes en matèria de cooperació internacional 

1. En el cas de subvencions directes, cal fer constar en l’expedient el caràcter singular 
de la subvenció, l’apreciació de les circumstàncies concurrents, el caràcter urgent i 
immediat de l’actuació i les raons de caràcter humanitari que n’inspiren la concessió. 

2. També cal que hi constin els criteris utilitzats per a la selecció del beneficiari de la 
subvenció o ajuda, que poden ser, entre d’altres, els que indica l’article 38.3 d’aquesta 
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Ordenança. 
 
Article 40. Justificació  

1. Es pot utilitzar qualsevol de les modalitats de justificació previstes en l’article 42 
d’aquesta Ordenança. 

2. En el cas que l’activitat subvencionada hagi estat executada totalment o parcialment 
per un soci local o una contrapart estrangera, no és exigible que els documents 
justificatius de la despesa de la subvenció hagin estat reflectits en els registres 
comptables del beneficiari. 

3. En cas d’utilitzar-se la modalitat de justificació mitjançant el compte justificatiu amb 
l’informe d’un auditor:  
 Si l’informe sobre el compte justificatiu d’un auditor de comptes es produeix a 

l’estranger, el poden elaborar auditors que exerceixin en el país on s’hagi de dur 
a terme, sempre que en aquest país hi hagi un règim d’habilitació per a l’exercici 
de l’activitat d’auditoria de comptes. En cas contrari, l’informe el pot elaborar un 
auditor establert en el país, sempre que la seva designació la porti a terme l’òrgan 
concedent o sigui ratificada per aquest a proposta del beneficiari, d’acord amb 
uns criteris tècnics que garanteixin la qualitat adequada. 

 En el cas que l’activitat subvencionada hagi estat executada totalment o 
parcialment per un soci local o una contrapart estrangera, l’abast de la revisió de 
l’auditor s’ha d’estendre als comptes del soci local o de la contrapart. 

4. En cas de la modalitat de compte justificatiu amb l’aportació de justificants de 
despesa, cal adjuntar un justificant de la transferència de la subvenció en cas que el 
beneficiari col·labori amb una contrapart estrangera, i una declaració responsable del 
soci local acreditatiu de l’import de les transferències rebudes imputables a la 
subvenció concedida. 

 
TÍTOL III. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 
Article 41. Regles generals de les justificacions 
1. La justificació és un acte obligatori del beneficiari de la subvenció i comporta 

l’acreditació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels 
objectius previstos en l’atorgament, i s’ha de documentar en alguna de les modalitats 
establertes en l’article 42. 

2. La justificació de les subvencions per part del beneficiari ha de tenir l’estructura i 
l’abast que determinin els instruments reguladors de la concessió i ha de 
correspondre a una de les modalitats descrites en l’article 42 d’aquesta Ordenança. 
En tot cas, amb caràcter general ha d’incloure:  
 Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions 

imposades en els instruments reguladors de la concessió, amb indicació de les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

 Una memòria econòmica justificativa del cost total de les activitats realitzades 
amb el contingut previst en l’article 42 d’aquesta Ordenança, segons la modalitat 
de justificació. 

 La memòria econòmica ha de contenir una relació classificada de les despeses 
de l’activitat subvencionada executada, amb identificació del creditor i del 
document, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament, i s’ha de 
presentar expressada sempre en euros.  

Per convertir en euros les despeses realitzades en altres monedes, el beneficiari ha 
d’aplicar el tipus de canvi corresponent al dia de la signatura del compte justificatiu, tret 
que aporti documentació acreditativa sobre la procedència d’aplicar un criteri diferent. 

 Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
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l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i l’origen. 
 En el cas que se subvencioni l’adquisició d’un bé immoble, la justificació ha 

d’anar acompanyada de l’escriptura corresponent, i també de la inscripció 
registral en cas de béns inscriptibles al registre de la propietat, i del certificat del 
taxador independent degudament acreditat i inscrit al registre oficial 
corresponent. En el cas d’administracions públiques, el certificat del taxador 
independent s’ha de substituir pel certificat del secretari de l’entitat local, o per 
un document equivalent en l’àmbit d’altres administracions públiques, que 
acrediti que l’adquisició s’ha fet d’acord amb la normativa aplicable, i l’ha 
d’acompanyar de l’informe pericial corresponent. 

 La justificació de la difusió del finançament de la Diputació de Girona en els 
termes que estableixi l’instrument regulador de la subvenció. 

 La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o 
indirectes, excepte en aquells casos en què les bases reguladores de la 
subvenció n’hagin previst la justificació mitjançant un tant alçat sense necessitat 
de justificació. 

 Si l’import de la despesa subvencionable és superior a l’import del contracte 
menor, la justificació ha d’anar acompanyada de la documentació que estableix 
l’article 18.5 d’aquesta Ordenança, o de la documentació que acrediti que per les 
característiques especials del contracte no hi ha al mercat un nombre suficient 
d’entitats que facin l’activitat, o bé que la despesa s’ha efectuat anteriorment a la 
subvenció. 

 Els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, llevat que el peticionari hagi autoritzat expressament la Diputació a 
obtenir aquesta informació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la 
Tresoreria de la Seguretat Social. Quan el peticionari estigui inclòs en algun dels 
supòsits previstos a l’article 14.3 d’aquesta Ordenança, podrà substituir aquesta 
acreditació per una declaració responsable. 

3. S’admetrà el pagament de factures en metàl·lic fins al límit legal que estableixi la 
normativa aplicable en cada moment. 

4. La documentació aportada ha de ser en llengua catalana o castellana. En cas 
contrari, s’ha d’acompanyar de la corresponent traducció, efectuada per un tècnic 
degudament acreditat. 

5. La justificació s’ha de presentar dins el termini màxim previst a l’instrument regulador 
de la subvenció. En el cas que no es prevegi expressament, la presentació s’ha 
d’efectuar com a màxim en el termini de tres mesos a comptar de la finalització del 
termini per a la realització de l’activitat o projecte. En cas que l’instrument regulador 
de la subvenció no estableixi el contrari, el termini de presentació de justificacions 
pot ser objecte de pròrroga en els termes previstos en l’article 43 d’aquesta 
Ordenança. 

6. Si transcorregut el termini establert el beneficiari no ha presentat la documentació 
justificativa, el centre gestor o entitat l’ha de requerir per tal que la presenti en el 
termini improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la 
presenta, es declararà la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o l’obligació de 
reintegrar les quantitats percebudes, si s’escau. 

7. El compte justificatiu comporta la presentació d’un estat comptable que ha de tenir 
el suport corresponent en la comptabilitat financera del beneficiari, i, per tant no ha 
de presentar cap dubte sobre la consistència, ni és possible, llevat errada material o 
de fet, modificar-lo un cop presentat.  

8. Els beneficiaris han de justificar la realització efectiva del total del pressupost dels 
projectes o activitats que van determinar la concessió de la subvenció. 
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Article 42. Modalitats de justificació 
1. La modalitat de justificació es determina a les bases o a l’acord de concessió.  
2. Totes les modalitats de justificació han d’incloure la documentació prevista en 

l’article 41.2 d’aquesta Ordenança i la que es detalla per a cadascuna d’elles a 
continuació: 
a. Compte justificatiu simplificat.  

a) En aquesta modalitat només s’ha d’incloure la documentació prevista en 
l’article 41.2 d’aquesta Ordenança. 

b) Es pot utilitzar per a subvencions inferiors a 60.000 euros, excepte que 
s’apliqui la modalitat de justificació de l’apartat 2.3 d’aquest article.  

b. Compte justificatiu amb un informe de l’auditor amb el contingut que estableix 
l’article 74 del RLGS. 

En aquesta modalitat de justificació s’ha d’incloure addicionalment: 
 Informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit 

com a exercent al Registre oficial d’auditors de comptes dependents de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. 

 En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals, el mateix 
auditor ha de revisar la memòria de l’actuació i del compte justificatiu. En el supòsit 
que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, el mateix beneficiari 
ha de designar l’auditor.  

 L’auditor ha de dur a terme la revisió amb l’abast que determini l’instrument regulador 
de la concessió i amb subjecció al que estableix l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de 
maig, o la norma que la substitueixi.  

El compte justificatiu amb informe de l’auditor és preceptiu quan es compleixen 
simultàniament les dues circumstàncies següents: 
 Quan el beneficiari és una entitat privada. 
 Quan l’import de la subvenció és superior a 30.000 euros. 

c. Compte justificatiu amb l’aportació de justificants de la despesa.  
En aquesta modalitat de justificació s’han d’incloure addicionalment: 
 Els justificants de les despeses detallats en el compte justificatiu. Els documents 

justificatius que s’han de presentar són factures, minutes o altres documents amb 
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, 
prèviament determinats als instruments reguladors de la concessió de la subvenció.  

 Els justificants de pagament, excepte que l’instrument regulador de la subvenció 
estableixi que les factures no han d’estar pagades abans de finalitzar el termini per 
justificar. Malgrat això, aquestes despeses han d’estar correctament 
comptabilitzades i pagades dins els terminis legals establerts en matèria de 
morositat. 

El compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa és preceptiu per a 
subvencions superiors a 60.000 euros, excepte que s’apliqui la modalitat de justificació 
de l’apartat 2.2 d’aquest article. 

d. Mòduls.  
En aquesta modalitat de justificació s’ha d’incloure addicionalment: 
 Documentació que serveixi per acreditar el nombre d’unitats físiques considerades 

com a mòduls d’acord amb l’instrument regulador de la subvenció. 
La justificació a través de mòduls es pot utilitzar en aquells supòsits en què l’activitat 
subvencionable sigui mesurable en unitats físiques. 

e. Estats comptables.  
En aquesta modalitat de justificació s’han d’incloure addicionalment els comptes anuals 
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corresponents a l’exercici al qual es refereixi la subvenció acompanyats de l’informe 
d’auditoria de comptes anuals si l’entitat hi està obligada. 
La justificació mitjançant la presentació dels estats comptables es pot utilitzar quan la 
subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin sigui el 
percentatge de la subvenció en relació amb el pressupost general de l’entitat. 
 
Article 43. Pròrroga del termini d’execució i justificació 

1. Les subvencions s’han d’executar i justificar en el termini que estableix 
l’instrument regulador de la subvenció.  

2. Es pot concedir, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una pròrroga del termini 
d’execució i de justificació que no pot excedir de la meitat del termini esmentat, 
sempre que l’instrument regulador de la subvenció no estableixi una altra cosa i 
no es perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti la 
sol·licitud de pròrroga, ha de fer-ho formalment abans de finalitzar el termini 
concedit per executar o justificar, mitjançant el model normalitzat de pròrroga de 
subvencions. 

 
Article 44. Comprovació de les justificacions 
1. El centre gestor ha de comprovar que la documentació justificativa es presenti en 

els terminis fixats, l’ha de verificar formalment i ha d’emetre un informe sobre si 
s’adequa als requeriments de l’instrument regulador de la subvenció i els compleix. 
En el cas que la documentació sigui incompleta, ha de requerir el beneficiari  en el 
termini de deu dies hàbils perquè esmeni els defectes, amb l’advertència que si no 
presenta la documentació requerida l’òrgan competent declararà la pèrdua del dret 
de cobrament de la subvenció o l’obligació de reintegrament, d’acord amb els 
articles 47 i 48 d’aquesta Ordenança. 

2. Si es compleix la finalitat de la subvenció, una desviació pressupostària inferior al 
10 % entre el pressupost acceptat que va servir de base per valorar-ne la concessió 
i el cost final justificat no pot comportar la reducció de la subvenció atorgada sempre 
que així ho estableixi l’instrument regulador de la subvenció. A partir d’aquest límit, 
s’ha de minorar proporcionalment la subvenció aplicant sobre la quantitat concedida 
el mateix percentatge de desviació. En aquest segon cas, l’òrgan competent ha 
d’adoptar l’acord corresponent sense que sigui necessari fer cap tràmit previ. 

3. Si l’import de la subvenció és una quantia certa, la quantitat es pot reduir d’acord 
amb els criteris de gradació que estableix l’instrument regulador de la subvenció, i 
si no n’hi ha, d’acord amb el criteri de proporcionalitat.  

4. Una vegada justificada adequadament la subvenció, l’òrgan competent ha d’aprovar 
el compte justificatiu. 

 
Article 45. Pagament de les subvencions 

1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’ha d’efectuar una vegada 
justificades, d’acord amb el que preveuen els instruments reguladors. 

2. Quan estigui previst a l’instrument regulador de la subvenció, es poden efectuar 
pagaments a compte a mesura que es vagin presentant justificants d’una part de 
l’activitat o projecte subvencionat. 

3. Excepcionalment es pot fer el pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans 
de la justificació, quan ho estableixi l’instrument regulador de la subvenció. En 
aquests casos es poden exigir garanties al perceptor per assegurar que s’efectua 
la totalitat de l’activitat o projecte subvencionat i que es compleixen els objectius 
de la subvenció. 

4. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de la Diputació de Girona, es pot 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del 
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beneficiari líquids i vençuts. 
 
TÍTOL IV. INVALIDESA, PÈRDUA DEL DRET DE COBRAMENT I REINTEGRAMENT 
DE LES SUBVENCIONS 
 
Article 46. Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions 

1. Són causes de nul·litat i d’anul·labilitat de les resolucions de concessió les que 
recullen la Llei general de subvencions i la Llei del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

2. La tramitació i la declaració de nul·litat s’han d’ajustar al que disposa la normativa 
aplicable.  

3. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l’obligació 
de tornar les quantitats percebudes. 

 
Article 47. Pèrdua del dret de cobrament de la subvenció 
1. L’òrgan competent ha de declarar la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció en 
el supòsit de falta de justificació o quan es doni alguna causa de les previstes en l’article 
37 de la LGS, sempre que la subvenció no hagi estat pagada. En cas que la subvenció 
ja s’hagi abonat, s’ha de seguir el procediment de reintegrament previst en aquesta 
Ordenança. 
2. El centre gestor o entitat ha de notificar al beneficiari la incoació del procediment de 
pèrdua del dret de cobrament de la subvenció i concedir-li el termini de quinze dies 
perquè presenti les al·legacions i justificacions que consideri oportunes. Un cop 
transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent ha de 
declarar perdut el dret de cobrament de la subvenció totalment o parcialment, i arxivar 
l’expedient sense cap tràmit ulterior. 
3. En cas que no s’hagi executat la totalitat de l’activitat o projecte que va motivar la 
subvenció, i sempre que s’acrediti una actuació inequívoca del beneficiari cap a la 
satisfacció dels compromisos, la pèrdua del dret de cobrament ha d’afectar només una 
part de la subvenció. En aquests casos l’òrgan competent, prèvia tramitació del 
procediment previst en l’apartat anterior, ha de minorar l’import de la subvenció atorgada 
aplicant els criteris que estableix l’instrument regulador de la subvenció, i si no n’hi ha, 
aplicar el criteri de proporcionalitat. Quan sigui el mateix beneficiari qui demani la 
minoració de l’import de la subvenció, l’òrgan competent ha d’adoptar l’acord 
corresponent sense cap més tràmit. 
4. El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment de declaració de pèrdua 
del dret de cobrament de la subvenció és de sis mesos a comptar de la data de l’acord 
d’inici. El transcurs d’aquest termini sense haver-se dictat i notificat la resolució comporta 
la caducitat del procediment. 
5. Cal aplicar amb caràcter supletori el que preveu aquesta Ordenança respecte al 
procediment de reintegrament de la subvenció. 
 
Article 48. Reintegrament total o parcial de les subvencions 

1. El procediment de reintegrament s’aplica en el supòsit que s’hagi abonat la 
subvenció. 

2. Són causes de reintegrament de la subvenció: 
 Les previstes en l’article 37 de la LGS. 
 Que quan la forma de justificar la subvenció sigui a través del compte justificatiu 

amb aportació del justificant de despesa, simplificat o amb l’informe de l’auditor, 
es doni algun dels supòsits següents: 
i. Que les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic 

mercantil no tinguin relació amb l’activitat o projecte subvencionat. 
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ii. Que els documents justificatius de les despeses consisteixin en autofactures. 
iii. Quan no s’acrediti el pagament de les factures o els documents de valor 

probatori equivalent en el tràfic mercantil, llevat que l’instrument regulador de 
la subvenció estableixi que les factures no han de ser pagades efectivament 
amb anterioritat al termini de justificació. 

 Que l’import definitiu de la subvenció sigui inferior a l’import pagat. 
3. Quan l’incompliment per part del beneficiari sigui parcial i s’acrediti una actuació 

inequívoca cap a la satisfacció dels compromisos, la quantitat per reintegrar s’ha de 
determinar d’acord amb els criteris que estableix l’instrument regulador de la 
subvenció i, si no n’hi ha, s’ha d’aplicar el criteri de proporcionalitat. 

4. El procediment de reintegrament no es pot tramitar quan l’import per reintegrar és 
inferior a 300 euros, atès que aquesta quantia es considera insuficient per cobrir els 
costos que suposaria la tramitació de l’expedient corresponent. 

 
Article 49. Procediment de reintegrament  

1. El procediment de reintegrament s’inicia d’ofici per acord exprés de l’òrgan 
competent, ja sigui per iniciativa pròpia o a conseqüència d’una ordre superior, a 
petició raonada d’altres òrgans, per denúncia o a conseqüència d’un informe de 
control financer de subvencions emès per la Intervenció General. 

2. L’acord d’inici ha d’indicar la causa que el determina, les obligacions incomplertes i 
l’import de la subvenció afectat. S’ha de garantir, en tot cas, el dret d’audiència de 
l’interessat, mitjançant la notificació de l’acord d’inici i la concessió del termini de 
quinze dies hàbils per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els 
documents que estimi pertinents. 

3. La resolució del procediment de reintegrament és aprovat pel mateix òrgan 
concedent de la subvenció, que ha d’identificar l’obligat a la devolució, les 
obligacions incomplertes acreditades, la causa de reintegrament d’entre les 
previstes en l’article 37 de la LGS i l’import de la subvenció per reintegrar juntament 
amb la liquidació dels interessos de demora.  

4. Els interessos de demora es calculen segons els tipus d’interès legal incrementats 
un 25 %, llevat que la Llei general de pressupostos n’estableixi un de diferent, 
meritats des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de l’acord de 
reintegrament.  

5. Quan s’hagi produït la devolució voluntària pel beneficiari, sense previ requeriment 
de l’òrgan competent, aquest ha d’adoptar la resolució corresponent amb el càlcul 
dels interessos de demora produïts fins al moment de la devolució. 

6. Aquests ingressos tenen el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés 
en via voluntària és el que s’estableix amb caràcter general per als ingressos 
directes. Si no s’ingressen dins d’aquest període, s’ha de procedir per via de 
compensació o de constrenyiment. 

7. D’acord amb l’article 42.2.2 de la LGS, el termini màxim per resoldre i notificar la 
resolució del procediment de reintegrament és de dotze mesos des de la data de 
l’acord d’iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals d’ampliació o 
suspensió que preveu la Llei del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP).  

8. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa 
produeix la caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions 
fins a l’acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per a les 
actuacions realitzades fins a la finalització del termini esmentat.  

9. La resolució s’ha de notificar a l’interessat i requerir-lo perquè faci el reintegrament 
corresponent en el termini i en la forma que s’hi estableixi. 

10. El dret de la Diputació de Girona a reconèixer o liquidar el reintegrament 
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prescriu al cap de quatre anys i es computa de conformitat amb el que estableix 
l’article 39.2 de la LGS. 

 
TÍTOL V. INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS 
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
 
Article 50. Infraccions i sancions administratives 

1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i 
omissions tipificades en la legislació en matèria de subvencions.  

2. Les infraccions es consideren Ileus, greus o molt greus d’acord amb els supòsits 
de la LGS, i s’apliquen als infractors les sancions tipificades a la mateixa LIei.  

3. Les sancions poden consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció 
pecuniària proporcional s’aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda, 
aplicada o no justificada. Aquesta multa és independent de l’obligació de 
reintegrament prevista en I’article 48 d’aquesta Ordenança. EI cobrament de la 
multa es considera un ingrés de dret públic. 

4. Les sancions es graduen i es quantifiquen d’acord amb el que disposa la legislació 
en matèria de subvencions. 

5. La imposició de sancions en matèria de subvencions s’ha d’efectuar mitjançant 
expedient administratiu tramitat d’acord amb el que disposi la normativa aplicable. 

 
Article 51. Responsabilitats  

1. Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions els 
que determini Ia legislació aplicable en matèria de subvencions. 

2. Són responsables solidaris o subsidiaris els que estableix l’article 69 de la LGS. 
 
TÍTOL VI. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS 
 
Article 52. Control financer de les subvencions 

1. La Intervenció General ha d’efectuar el control financer de subvencions de 
conformitat amb el procediment que estableix el títol III de la LGS, el RGLS i 
complementàriament el RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern de les entitats del sector públic local. 

2. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional 4a de la LGS, la 
Intervenció General pot demanar la col·laboració d’empreses privades d’auditoria per 
realitzar els controls financers de subvencions.  
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera 
Mitjançant resolució de la Presidència, s’ha de crear un òrgan consultiu de caràcter 
tècnic, format per personal de les àrees i entitats que concedeixen subvencions dins de 
l’àmbit subjectiu que defineix l’article 2 d’aquesta Ordenança, que ha de vetllar per 
l’aplicació i interpretació d’aquesta Ordenança, i també per la resolució dels dubtes i 
qüestions que s’hi plantegin. 
Segona 
En compliment del que estableix l’LPACAP, la Diputació de Girona, en l’exercici de la 
seva activitat subvencionadora, ha de fer ús de les tècniques i els mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics habilitats a aquest efecte, que permetin als interessats exercir 
els seus drets i complir les seves obligacions a través d’aquests mitjans amb plenes 
garanties i en compliment dels requisits previstos per a cada procediment. En aquest 
sentit, les subvencions concedides a entitats locals a l’empara d’aquesta Ordenança 
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s’han de tramitar en totes les seves fases mitjançant el portal de tràmits dels ens locals 
de la Seu electrònica corporativa.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Tots els procediments administratius en matèria de subvencions que estiguin en tràmit 
a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança s’han de regir per la regulació anterior que els 
sigui d’aplicació. 
Aquesta Ordenança és d’aplicació als procediments de concessió de subvencions 
iniciats a partir de la seva entrada en vigor. A aquest efecte, s’entén que els expedients 
de concessió per concurrència estan iniciats si s’ha publicat al BOPG  l’extracte de la 
convocatòria. En el cas d’expedients de concessió directa, el moment d’inici el determina 
la data d’aprovació. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera 
Aquesta Ordenança general de subvencions entra en vigor, una vegada hagin estat 
complerts els requeriments que estableix la legislació vigent, el dia següent de la 
publicació en el BOPG dels acords relatius a l’aprovació definitiva i del seu text íntegre, 
i és vigent fins que se n’acordi la modificació o la derogació. 
Segona  
L’entrada en vigor d’aquesta Ordenança deroga l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona aprovada inicialment pel Ple de la Diputació de Girona en sessió 
de 21 de febrer de 2012, amb l’edicte d’aprovació definitiva publicat al BOPG número 
78, de 23 d’abril de 2012. 
Així mateix, queden sense efecte totes les disposicions del mateix rang o de rang inferior 
que s’oposin al contingut d’aquesta Ordenança general de subvencions.”” 
 
El senyor President, comenta que passem al punt dotzè, que és l'aprovació inicial de la 
modificació de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. Té la 
paraula el vicepresident primer, senyor Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i presenta la proposta de la Comissió 
que presideix: Gràcies, president. La Diputació disposava d'una ordenança general de 
subvencions aprovada l'any 2012. En aquest cas, el que proposem avui en aquest ple 
és actualitzar-la. Aquí bàsicament hi han hagut unes modificacions normatives, el 2016, 
sobretot amb l'entrada en vigor de la Llei general de subvencions. El 2019, també per la 
regulació de la publicació de les dades a la Base Nacional de Subvencions, el 2014 
també s'aprova la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Igualment, també hi han hagut una sèrie d'actualitzacions de procediments 
administratius de caire intern que també aprofitem per recollir. En aquest cas, per tant, 
actualitzem aquesta Ordenança general de subvencions. Per citar-ne les modificacions 
més rellevants, s'incorpora un preàmbul. S'incorpora també la concreció de l'àmbit 
subjectiu que afecta aquesta ordenança general de subvencions. Es regula també el Pla 
estratègic de subvencions, una cosa que ja veníem aprovant en el ple de la Diputació i 
que hem aprovat darrerament. Es regula també la subcontractació per als ens que reben 
subvencions. Es regula la difusió del finançament per part del beneficiari de les 
subvencions de la Diputació. Es regula també la concreció dels criteris de valoració de 
les sol·licituds, l'ampliació de les convocatòries o també distribució final en funció de les 
sol·licituds. Regulem també la concessió anticipada, que és una de les coses que també 
es venia fent de les subvencions en concurrència. Es regula també la concurrència no 
competitiva, i finalment, s'incorpora un règim específic de les subvencions de cooperació 
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internacional. Aquestes són algunes de les modificacions més rellevants. En altres 
àmbits hi ha hagut simplement una actualització en l'ordenament jurídic vigent i que s'ha 
anat aprovant. També, tal com vam exposar en la comissió informativa, en tot cas, no 
representa un canvi respecte al que veníem fent, sinó que simplement recollim les 
diverses modificacions legals i les incorporem en els reglaments de la Diputació. Moltes 
gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Presas. Alguna consideració? No? 
Entenem, doncs, que s'aprova per unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
13. Donar compte al Ple de l'acord d'aprovació de l'inventari de béns i drets de 

la Fundació Casa de Cultura de Girona - Secretaria General 
 
“El Patronat de la Fundació Casa de Cultura de Girona, reunit en sessió extraordinària 
el dia 19 de juliol de 2022, segons certificat de la secretària delegada que consta a 
l’expedient, va acordar el següent: 
 
“2.- Proposta d’acord per a l’aprovació de l’inventari de béns i drets de la Fundació Casa 
de Cultura de Girona. 
Atès el que preveu l’article 333-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
Civil de Catalunya (LCCCat), relatiu a les persones jurídiques, el Patronat ha de fer 
l’inventari de l’entitat. 
D’acord amb l’article 7g) dels Estatuts de la Fundació Casa de Cultura, correspon al 
Patronat la formulació i aprovació de l’inventari, donant compte a la Diputació de Girona. 
En aquest inventari s'hauran d'integrar els béns que corresponen a l’adquisició o 
possessió per part de la Fundació, fent una relació detallada dels béns i drets i la seva 
classificació, data adquisició, amortització acumulada i el valor net comptable. 
Per tot el que s’exposa i en virtut de l’article 333-7 de la LCCCat i de l’article 7 g) dels 
Estatuts de la Fundació Casa de Cultura, es proposa l’adopció del següent 
ACORD 
Primer.- Aprovar l'Inventari de béns i drets que corresponen a la Fundació Casa de 
Cultura de Girona, el qual s’incorpora a l’expedient mitjançant “Annex Inventari”. 
Segon.- Aprovar la regularització del valor comptable del béns i drets inclosos en 
l’inventari de la Fundació Casa de Cultura de Girona i procedir a la pràctica dels 
assentaments necessaris per a l’execució del present acord. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la Diputació de Girona. 
Quart.- Trametre el present inventari a la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i 
Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya als efectes 
oportuns.” 
 
Per tot això, d’acord amb allò que estableix l’article 7g dels Estatuts de la Fundació Casa 
de Cultura de Girona, publicats al BOP núm. 97 de data 21 de maig de 2015, correspon 
al Patronat de la Fundació la formulació i aprovació de l’inventari de béns i drets, donant 
compte a la Diputació de Girona, es proposa el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local i s’eleva 
al Ple de la Corporació la informació següent: 
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Donar-se per assabentat de l’acord del Patronat de la Fundació Casa de Cultura de 
Girona de data 19 de juliol de 2022 que aprova l’inventari de béns i drets de la Fundació 
Casa de Cultura de Girona.” 
 
El senyor President manifesta que faríem junts els punts tretzè i catorzè, perquè són del 
mateix, i després, si volen, farem una votació conjunta i, si algun grup ho demana, la 
faríem separada. D'acord? Referent a la Fundació Casa de Cultura, la seva dissolució, 
liquidació i també l'inventari. Té la paraula el vicepresident senyor Piñeira. 
El vicepresident i diputat delegat de Cultura, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i 
presenta la proposta de la Comissió que presideix: Moltíssimes gràcies, senyor 
president. [...] en diferents marcs, des de l'Àrea de Cultura es considerava que la 
Fundació Casa de Cultura, que ha anat mutant en la seva forma [...] al llarg del temps, 
actualment ens trobem que és una institució que es finança bàsicament amb una 
aportació que es fa des de l'Àrea de Cultura de la mateixa Diputació, per tant [...] una 
mica el sentit que és una fundació, que la finalitat d'una fundació és tenir finançament 
públic, finançament privat, per part de diferents fonts, que això a dia d'avui no es dona 
perquè algunes de les aportacions venen de la Diputació de Girona i la resta, 
majoritàriament, venen de fons públics, via Diputació, de fons privats. Per tant, en aquest 
sentit, per eficiència i per eficàcia i per simplificació administrativa no ens aporta cap 
mena de valor afegit. Tenim uns [...] que formen part del grup corporatiu, Diputació, en 
forma de fundació, sinó que considerem que fent una simplificació més de l'àrea de 
Cultura, com per exemple tenim, per posar un exemple, algun espai, que també [...] un 
centre específic, o com d’altres, també tenim biblioteques o d’altres, doncs podem fer 
exactament la mateixa feina. Hi haurà una major simplificació administrativa i, per tant, 
subjecte dins el dret al dret públic. Per tant, el que es proposa és, en primer lloc, doncs, 
aprovar aquest inventari de béns i drets de la Fundació Casa de Cultura, que es dissol. 
Tots aquests béns i drets s’incorporaran a la corporació. Es farà ús de la cessió d'actius 
i passius, la dissolució de la Fundació Casa de Cultura, i de cara a l'exercici vinent, a 
partir de l'1 de gener del 2023, es proposa que la Fundació Casa de Cultura sigui un 
centre gestor de l'Àrea de Cultura de la Diputació, que passaria de cinc a sis gestors i 
quedaria estructurat en Cooperació Cultural, Comunicació Cultural, Biblioteques, 
Monuments i INSPAI, i ara tenim la Casa de Cultura. 
Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna qüestió per part d'algú? 
Senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, respon: Gràcies, president. Bé, fer avinent que 
ens abstindrem en aquests dos punts, tant el 13 com el 14. I ens abstenim en aquests 
dos punts per diverses raons, les podríem... 
El senyor President, diu: Perdoni, no, només el 14, el 13 no el votem, perquè estan en 
contra de la liquidació i, per tant, només s'ha de votar el 14, eh? D’acord? 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
14. Aprovar la dissolució i liquidació de la Fundació Casa de Cultura de Girona 

i l'acceptació de la cessió global d'actius i passius de la Fundació - 
Secretaria General 

 
“En el context econòmic global, les administracions públiques han d’adoptar mesures 
per simplificar al màxim i optimitzar la prestació de serveis i, en compliment de les 
directrius establertes per a tot el sector públic, cal la supressió d’estructures 
administratives i l’eliminació d’organismes i ens públics. 
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La Diputació de Girona i el grup institucional es troben immersos en un procés de 
reestructuració i redimensionament del seu sector públic. És per això que es proposa la 
redistribució del servei prestat per la Fundació Casa Cultura com a ens dependent de 
gestió directa de la Diputació de Girona. 
 
Els informes d’auditoria de l’Àrea d’Intervenció de la Diputació de Girona posen de 
manifest la debilitat en quant a la inexistència de fonament legal que habiliti a les entitats 
locals a la creació de Fundacions per a la gestió dels serveis de competència local, 
establint com a mesures de correcció la dissolució de la Fundació Casa de Cultura per 
tal d’integrar-la a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona. 
 
En motiu del Pla d’Acció 2020 i el seu seguiment incoat per l’Àrea d’Intervenció de la 
Diputació de Girona s’han emès informes per part del servei de Recursos Humans, 
Patrimoni, Secretaria Casa de Cultura i de Cooperació Cultural en resposta a les 
actuacions inicials indicades en el Pla d’Acció sobre l’anàlisi de la forma jurídica de la 
Fundació  per configurar-la en alguna de les figures aplicables al sector local de la 
Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els estatuts de la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona 
aprovats  en la sessió de data 6 de novembre de 2014 (BOP núm. 97 de data 21 de 
maig de  2015) i modificats en el redactat del seu article 22, per aprovació d’acord del 
Patronat, amb data 25 de febrer de 2016, s’estableix a l’article 33 el següent: 
 
“Per extingir aquesta entitat és necessari l’acord de les dues terceres parts dels 
membres del Patronat (número de dret), excepte en els casos establerts per la legislació 
vigent, s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i requereix la ratificació del 
Protectorat.” 
 
Normativa dret civil català: 
Atès que en l’àmbit de Catalunya, les fundacions es regulen, fonamentalment, a la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques (LCCCat). 
 
Atès que els supòsits i els procediments de dissolució de les fundacions es recullen als 
articles 335-4 i següents que, en essència, relacionen els supòsits pels quals una 
fundació es pot dissoldre, i que son:  
 
a) el finiment del termini establert als estatuts (no existeix en els estatuts cap termini); b) 
el compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’han constituït o la impossibilitat 
d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i el Patronat ho acordi;  
c) il·licitud civil o penal de les seves activitats declarada per sentència ferma (no 
procedeix);  
d) obertura de la fase de liquidació en el concurs (no procedeix), i  
e)les altres que estableixen la llei o els estatuts (en aquest punt, els estatuts tampoc 
defineixen un motiu concret de dissolució). 
 
En el cas de la Fundació Casa de Cultura i en virtut dels informes d’auditoria emesos en 
els últims exercicis, els quals posen de manifest la debilitat en quant a la inexistència de 
fonament legal que habiliti a les entitats locals a la creació de Fundacions per a la gestió 
dels serveis de competència local, queda justificat el motiu de dissolució de la Fundació 
i en concret la relació al supòsit de la impossibilitat d’assolir la finalitat per a la qual es 
va constituir la Fundació i que es recull a l’apartat b) de l’article 335-4 de la LCCCat. 
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Atès que l’article 335.5 estableix que el segon motiu de dissolució (“compliment íntegre 
de la finalitat per a la qual s’han constituït o la impossibilitat d’assolir-la, ...”) requereix 
l’acord motivat del Patronat de la Fundació, que ha d’ésser aprovat pel Protectorat (tal 
com es regula als Estatuts de la Fundació). 
 
Atès que pel que fa a la destinació del patrimoni, l’article 34 dels estatuts determinen 
que si durant la vida de la Fundació no s’ha produït cap increment de la dotació inicial, 
l’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius. Així 
mateix, l’article 335.6.2 de la Llei 4/2008 estableix que el patrimoni romanent s’ha 
d’adjudicar a les entitats que estableixen els estatuts o s’ha de destinar a les finalitats 
d’interès general que estableixen els mateixos, sempre que els adjudicataris siguin altres 
fundacions o entitats sense ànim de lucre. 
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb autorització prèvia 
del Protectorat, es destinarà a una fundació, a una entitat pública o a una altra entitat 
sense finalitat de lucre i amb fins similars als de la Fundació. 
 
Atès que cal també tenir present que aquesta cessió produïda ja en fase de liquidació, 
tal com determina el paràgraf quart de l’article 34 dels estatuts, no es pot fer abans d’un 
mes a comptar de la publicació de l’acord, donat que en el seu paràgraf precedent es 
diu que l’acord de cessió s’ha de publicar, indicant la persona cessionària. Del que es 
desprèn del mateix article 314-7 i de la documentació establerta per part del Protectorat 
en les sol·licituds de dissolució de les Fundacions, caldrà publicar l’anunci de l’acord de 
dissolució de la Fundació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a dos 
diaris de màxima difusió a la província. La publicació i anuncis han d'expressar el dret 
dels creditors de l'entitat a obtenir el text íntegre de l'acord i a oposar-s'hi. 
 
L’entitat proposada com a adjudicatària, en aquest cas la Diputació de Girona, haurà 
d’aprovar l’acceptació de la cessió global dels actius i passius de la Fundació Casa de 
Cultura, amb la condició suspensiva que el Protectorat autoritzi dur a terme l’adjudicació 
abans no s’executi. 
 
Finalment i en el cas de treballadors afectats, com és el cas de la Fundació Casa de 
Cultura, caldrà trametre per part de l’òrgan liquidador les mesures previstes per garantir-
ne els drets i l’estat de les negociacions que es duguin a terme. 
 
Normativa dret públic administratiu: 
 
Atès que, tractant-se d’una fundació pública, li pot ser d’aplicació l’article 136 de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic estatal, amb expressa remissió 
als motius que es relacionen a l’article 96 de la mateixa llei. 
 
Atès que l’article 96.1.b) de la Llei 40/2015, estableix que es pot dissoldre l’ens si la 
totalitat dels seus fins i objectius són assumits pels serveis centrals de l’ens matriu, en 
aquest cas, per la Diputació de Girona, per l’Àrea de Cultura. 
 
Atès que la Fundació Casa Cultura no disposa d’un acord de cessió dels espais (béns 
immobles) en els quals, dins de l’edifici de la Casa de Cultura, desenvolupa les seves 
activitats. 
 
Atès que la Fundació Casa Cultura disposa d’un inventari de béns i drets aprovat pel 
Patronat de la Fundació el passat 19 de juliol de 2022. 
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En relació amb el personal i d’acord amb l’informe emès per part del Director Corporatiu 
d’Organització i Recursos Humans, caldrà procedir a la subrogació del personal de la 
Fundació Casa de Cultura a la Diputació de Girona, especificant i concretant les 
mesures previstes per garantir-ne els drets i l’estat de les negociacions que es duguin a 
terme. 
 
En sessió extraordinària data 19 de juliol de 2022 el Patronat de la Fundació Casa de 
Cultura de Girona acorda la dissolució i liquidació de la Fundació Casa de Cultura, ens 
dependent de la Diputació de Girona, com a forma de gestió directa, amb efectes 
econòmics i administratius des del dia 31 de desembre de 2022. 
 
En data 29 de juliol de 2022 es va publicar l’anunci de l’acord de dissolució i liquidació 
de la Fundació Casa de Cultura de Girona a dos diaris de major difusió a la província, 
com son “El Punt” i el “Diari de Girona”. En data 1 d’agost de 2022 i amb núm. 8721 es 
va publicar l’anunci de l’acord de dissolució i liquidació de la Fundació Casa de Cultura 
de Girona al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), així com al BOP (núm. 
145). En l’anunci indicat es va donar un termini d’un mes des de la publicació al DOGC 
per tal que els creditors poguessin formular manifestacions al respecte, sense que 
contra el mateix s’hagi presentat cap al·legació o manifestació. 
 
Atès que, com a entitat descentralitzada de la Diputació de Girona, el Ple haurà 
d’adoptar un acord de supressió, per majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la corporació (article 114.2.b) del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot el que s’exposa i en virtut de l’article 33.1 a) de la LBRL i els articles 10.1 f) i 10.1 
t) del Reglament orgànic de la Diputació de Girona, en relació amb l’article 114.2 b) del 
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple l’adopció de l’ACORD 
següent: 
 
Primer. Acordar la dissolució i liquidació de la Fundació Casa de Cultura de Girona, ens 
dependent de la Diputació de Girona, com a forma de gestió directa, amb efectes 
econòmics i administratius des del dia 31 de desembre de 2022.  
 
Segon. Acceptar la cessió global dels actius i passius de la Fundació en liquidació de 
Casa de Cultura de Girona, amb la condició suspensiva que el Protectorat autoritzi dur 
a terme l’adjudicació abans no s’executi. (S’adjunta el balanç inicial a data 19 de juliol 
de 2022 de la Fundació aprovat pel Patronat amb la comparativa amb el balanç a 
31/12/2021 i a esperes de l’aprovació del balanç definitiu a finals de l’exercici 2022).  
 
Tercer. La Diputació de Girona es subrogarà en els drets i obligacions dels contractes, 
convenis i actes administratius subscrits i vigents de la Fundació en liquidació de Casa 
de Cultura de Girona amb efectes al dia 1 de gener de 2023. 
  
Quart. Incoar la tramitació de l’expedient d’actes preparatoris per a la creació d’un nou 
centre gestor a l’ Àrea de Cultura de la Diputació de Girona, com a forma de gestió 
directa per la pròpia Corporació, que pugui assumir els serveis i funcions pròpies que li 
siguin atribuïdes.  
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Cinquè. Procedir als tràmits necessaris per a la subrogació del personal de la Fundació 
en liquidació de Casa de Cultura de Girona a la Diputació de Girona dins l’Àrea de 
Cultura i amb efecte al dia 1 de gener de 2023. 
Sisè. Encarregar als centres gestors de Compra Pública, Patrimoni i Noves tecnologies 
la gestió corresponent en les seves matèries per tal de poder assumir, des de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Girona, els serveis prestats per Fundació Casa Cultura de 
Girona amb efectes al dia 1 de gener de 2023. 
Setè. Notificar el present acord a la Fundació en liquidació Casa de Cultura de Girona 
per tal que pugui fer la tramesa oportuna a la Direcció General de Dret, Entitats 
Jurídiques i Mediació.” 
 
La diputada senyora Marta Guillaumes, continua la seva intervenció: El que deia, que 
ens abstenim al punt 14 per diverses raons, que són històriques, estructurals i funcionals. 
I sí que ens agradaria fer referència això, no?, a aquests tres grans blocs de fons, que 
ens sembla que és important i necessari fer una mica de repàs de com hem arribat fins 
aquí, com després de diverses maneres de funcionar a la Casa de Cultura, s'ha arribat 
a tornar a incorporar la Fundació Casa de Cultura a l’Àrea de Cultura de la Diputació. 
En aquest sentit, [...] diverses qüestions, [...] és que...  
[... s’atura el micròfon]. 
[...] Que per exemple, ara un mateix diputat tingui la càrrega, molta càrrega, de moltes 
qüestions relacionades amb la cultura, quan abans estava com subdividit en diferents 
diputats. Això, un aspecte; a banda d'això, també volem recordar que anteriorment la 
Casa de Cultura ja formava part de manera orgànica de la Diputació de Girona. És a dir, 
ja veníem d'aquí. En un moment determinat, i amb l'argument de facilitar-ne la gestió, 
es va passar d'una qüestió d'estar orgànicament a la Diputació, es va passar a la 
fundació privada, a una fundació privada, el 2015, i degut a diversos canvis normatius, 
es va convenir en aquell moment que la millor fórmula —de fet, el diputat ja ho ha 
comentat— de gestió era la de la fundació pública. I ja des d'aleshores tenim constància 
que hi ha hagut com diversos intents de dissoldre la fundació, des d'aleshores. El 2022 
s’esdevenen nous canvis normatius que permeten, per exemple, la subrogació dels 
contractes de personal. I entenem que això és el que segurament ha portat a aquesta 
proposta que es presenta al Ple avui, que és la dissolució de la fundació pública de la 
Casa de Cultura. El problema o la derivada que hi veiem aquí és el risc —i per això 
volem aprofitar aquest espai per expressar-ho— en aquest canvi que es produeixi a 
mitjà termini un aprimament d'aquesta estructura de la Casa de Cultura. És una 
preocupació que es produeixi un aprimament de l'estructura a nivell de treballadors i 
treballadores. I, sobretot, manifestar això, que al final, després de moltes voltes, es torna 
a la casella de sortida. Ens fa la impressió, fent el repàs històric, que es torna, després 
de molts canvis, una altra vegada a la casella de sortida. I el que ens preguntem és: 
calia tanta volta per tornar allà mateix?, és la pregunta que ens fem. Òbviament, 
nosaltres pensem que no, que potser no calia, perquè mentrestant, qui ha patit les 
conseqüències de tots aquests canvis ha estat la ciutadania, l'usuari principal d'aquest 
equipament. Segon bloc de raons, les raons relacionades amb qüestions estructurals. 
Un cop presentat el dubte que tenim amb relació a l’estructura amb relació als 
treballadors i treballadores, se'ns presenta també el dubte de què passarà —i són 
dubtes— amb l'edifici, és a dir, com ja manifestàvem en altres plens, el continent, el que 
és l'estructura de l'edifici. Què passarà, per exemple, amb el galliner? Què passarà amb 
el Conservatori de Música? És a dir, què passarà amb les entitats que han nascut i 
crescut en aquest espai. Són dubtes. Aquesta dissolució, no sé si pot acabar afectant 
l'ús d'aquest equipament?, ens preguntem. Les entitats que utilitzen l'equipament de la 
Casa de Cultura tenen garantit que, per exemple, podran fer-ne ús? Són qüestions que 
se'ns han fet avinents quan hem llegit la proposta que es porta avui a Ple. A comissions 
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informatives es va preguntar, precisament, per com quedava la qüestió dels treballadors 
i treballadores del Conservatori amb aquest canvi. Crec recordar que era a petició del 
diputat Pere Casellas. Es va contestar en aquell moment que, en principi, no tindria 
afectació, però entenem que caldrà fer nous contractes, caldrà fer canvis aquí. Tercer 
bloc de raons, no. El que dèiem, les raons relacionades amb la funció, a nivell funcional, 
no? Parlàvem de continent i ara parlem de contingut. Quan parlem de funció, estem 
parlant de projecte, del projecte d'aquest equipament cultural tan important a Girona i 
comarques gironines. Hem parlat a bastament d'aquest tema. De fet, al Ple d'octubre 
del 2021, arran d'una moció presentada pel Partit Socialista, en aquell moment ja vam 
fer avinent que el director, per exemple, estava en funcions, que el projecte de futur no 
el vèiem massa concretat, i vèiem —en aquell moment, no ho sé, potser ara ha 
evolucionat i les coses han canviat— que hi ha un equilibri molt fràgil entre les diferents 
entitats que hi fan activitats —això no sabem com ha evolucionat, tampoc, eh? Ho dic 
arran de la moció que van presentar els socialistes—. També en aquell moment vam 
parlar que calia una rehabilitació: vam fer esment, vam recordar, que el 2007 ja es va 
fer un projecte de rehabilitació, es va presentar un projecte que tenia un cost elevadíssim 
de 600.000 euros i que finalment no es va poder tirar endavant perquè la crisi, tot plegat, 
no ho va fer possible. I també aprofitem aquest punt per expressar com a CUP-Amunt 
que ens sembla que també caldria entomar un debat sobre si realment dona servei a 
totes les comarques gironines, sobre el format d'alguns dels seus serveis, com és el cas 
de l'Escola de Música. I, sobretot, evidentment, el debat de quin tipus de centre cultural 
públic es vol a la ciutat de Girona i a comarques gironines: si es vol un centre cultural 
reclòs en ell mateix o un centre cultural obert i dinàmic. I perquè també pensem —tal 
com defensava Emma Goldman, que sempre parlava que tots tenim dret a les coses 
belles— que els equipaments culturals públics per nosaltres són, probablement, una de 
les portes que tenim com a ciutadans per accedir a la bellesa, un concepte molt poc 
considerat habitualment en el món de la cultura. Una bellesa que, per cert, també cura. 
A banda d'aquestes tres raons, que dèiem històriques, estructurals i funcionals, sí que 
esperem que aquest canvi pugui desencallar algunes qüestions que fa massa temps 
que estan encallades. L'esperança hi és, però com s'ha pogut escoltar, els dubtes per 
part de la CUP també hi són. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Piñeira. 
El vicepresident i diputat delegat de Cultura, senyor Albert Piñeira, intervé i diu: 
Moltíssimes gràcies, senyor president. Il·lustre diputada, com que ha tocat molts temes 
i una mica, si em permet l'expressió, un punt caòtic, intentarem posar-hi sistemàtica i 
intentar respondre i no deixar-me'n cap, de tot el que vostè ha comentat. Vostè parlava 
que els cartipassos canvien; sí, els cartipassos canvien a totes les corporacions, perquè 
dintre de la facultat d'autoorganització de les corporacions les coses canvien i, per tant, 
les coses es van organitzant diferents. I si no, doncs, en comptes d'enviar-li la notificació 
quan l'hem de convocar per un plenari, enviar-li una notificació electrònica, vindria una 
persona que va allà a portar-li una carta, i això ja no ho fem. Per tant, els temps canvien, 
els cartipassos canvien, les organitzacions s'organitzen diferents. 
Segona qüestió: calia tanta volta? Bé, en el punt que fos centre gestor de la Diputació 
de Girona, és la primera vegada que ho serà. És a dir, la Casa de Cultura ha passat per 
molts estadis: ha estat un patronat, ha estat una fundació privada, una fundació pública, 
etcètera, etcètera, i, per tant, ha tingut molts canvis, però que fos un centre gestor 
directament de la corporació, això és la primera vegada que ho serà i, per tant, no és 
que haguem fet una volta. És veritat que ha anat canviant de forma jurídica i, 
evidentment, no li sé respondre per què fa 25 anys es va optar per una determinada 
forma jurídica —ni jo ni vostè, perquè probablement els dos fa 25 anys deuríem estar a 
l'institut, segurament i, per tant, en aquell moment a mi em preocupava poc la Casa de 
Cultura— però sí que ha anat canviant. Ara serà la primera vegada —la primera 
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vegada— que serà un centre gestor adscrit a la corporació. També vol dir una cosa, això: 
de totes les formes jurídiques que ha tingut, serà la vegada que serà més públic i, per 
tant, també em sorprèn una mica la intervenció de la CUP, perquè avui estem parlant, 
sobretot... Vostè ha barrejat molts temes, però el que portem en el Ple és quina ha de 
ser la forma jurídica, i la forma jurídica estem dient que per primera vegada serà un ens 
que dependrà, com qualsevol altre centre d'aquesta corporació, el 100 % de la 
corporació sense formar part de l'administració institucional, amb tot el que això 
comporta; per tant, serà més públic que mai. És més públic sent un centre gestor de 
l'Àrea de Cultura de la Diputació de Girona que sent una fundació privada o un patronat. 
I jo entenc, jo parteixo de l’apriorisme que vostès sempre volen que tot sigui 100 % públic. 
Nosaltres no, a vegades volem que hi hagi coses que siguin concertades, etcètera, hi 
ha molts models. Però vostès, que volen sempre que tot sigui 100 % públic, això és el 
que estem fent i és el que estem debatent avui, sobre la forma jurídica. Sí que 
comparteixo amb vostè que els canvis normatius faciliten la incorporació —a nivell de 
recursos humans estem parlant, evidentment— de la Casa de Cultura com a centre 
gestor, l'aprimament de l'estructura de la Casa de Cultura per què? Si tot el personal 
s'incorporarà cap aquí? Per tant, en aquest sentit, aquí no estem aprovant cap 
aprimament de l'estructura de la de la Casa de Cultura. Per tant, sí aquest principi de 
desconfiança que vostè té, si aquesta és la seva preocupació, ja li dic que per això no 
s'ha de preocupar de res, perquè això ni està ni se l’espera, aquest aprimament. 
Sobre l'edifici. Adscripció d'espais; precisament, una de les coses que sempre sortia 
reiteradament en diferents auditories era que no estava ben resolt el tema de l’adscripció 
d'espais, cosa que ara, per tant, també solucionarem. Però aquest ha estat un tema que 
ha anat apareixent de manera reiterada i que, per tant, ara podrem prioritzar; podrem 
solucionar, perdó, perquè l'adscripció d'espais, reitero, ha sigut una cosa que anava 
apareixent de manera repetitiva i reiterativa en els diferents informes. Sobre quins 
serveis hi ha d'haver, la corporació entenem que ha de prioritzar els serveis de la 
corporació. I per què? La Diputació de Girona està en disposició d'oferir a totes les 
entitats, equipaments, serveis culturals que no siguin de titularitat pública un espai a la 
demarcació? La resposta és no. Nosaltres, com a corporació, no tenim la capacitat 
d'oferir a totes les entitats, institucions, serveis, etcètera, etcètera, de titularitat privada 
un espai que faciliti la corporació. Perquè, si no, demà a mi em venen a veure tots els 
ajuntaments que per a tots els equipaments educatius, culturals, etcètera, de titularitat 
privada que tinguin, els facilitem un espai, i la Diputació no estarà en disposició de fer-
ho. I nosaltres no ho hem de fer només per als de Girona, ho hem de fer per als 221 
municipis de la demarcació. Els de Puigcerdà, per exemple, també podrien venir a 
demanar-ho. Per tant, la corporació prioritza el que són els serveis de la corporació: 
prioritza l'INSPAI, prioritza el Conservatori, prioritza la Casa de Cultura perquè són 
serveis de la corporació. 
Després, aquí hi ha barrejat l'Escola de Música, el Conservatori, etcètera, etcètera. Bé, 
Casa de Cultura és un ens i Conservatori de Música —que hi ha l'Escola de Música, hi 
ha el nivell elemental i el professional— és un altre ens. Aquí no estem aprovant res 
sobre el Conservatori. Aquí ha aparegut una mica en la seva intervenció com un bolet 
l'Escola de Música o el Conservatori; no he entès massa el perquè. El que sí que vaig 
explicar del Conservatori, i avui aquí no ho portem a aprovació, és que els canvis 
normatius propicien que evidentment haguem canviat els estatuts del Conservatori per 
poder funcionaritzar el personal, perquè amb el nou marc normatiu actual que tenim en 
aquests moments, quan hem de fer substitucions del personal, com que tenim una 
limitació temporal que ens deriva del nou marc normatiu, quan hem de substituir un 
professor perquè ens ha demanat una excedència o una comissió de serveis, o el que 
sigui, o hi ha una baixa, doncs com que els conservatoris funcionem per cursos escolars, 
doncs no podem contractar un professor per a un curs escolar de nou mesos perquè el 
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marc normatiu no ens ho permet i, per tant, necessitem que aquest personal els 
funcionaris. I això és el que vam explicar del Conservatori, i arran d'això vam canviar els 
estatuts, per cert, però això no té res a veure amb el que estem aprovant avui. Per tant, 
reitero: avui ens cenyim a parlar de la forma jurídica, no de la funció. Em sembla que ha 
comentat un projecte de rehabilitació de l'edifici de 600.000 euros; l'he sentida bé en 
això? Perquè m'ha costat... Eh? [la diputada Marta Guillaumes parla de fons] Sí, sí, sí, 
però rehabilitar l'edifici de Casa de Cultura no costa 600.000 euros, eh? Sí, sí. Tant de 
bo, perquè... Per això preguntava, perquè vostè, 600.000 euros, ja ens els hi gastem 
molts anys, a la Casa de Cultura, a l'edifici, uns quants centenars de milers d'euros. 
Sobre això, vull dir que evidentment es treballa i que es van fent inversions importants 
en l'edifici, i aquestes seguiran. Sobre si la Casa de Cultura ha de ser per a la ciutat de 
Girona o per a les comarques gironines, ha de ser clarament per a les comarques 
gironines. I penso que aquest és un dels canvis significatius que hem fet. Vostè parlava 
d’obert i dinàmic, de serveis a les comarques gironines... Això és el que hem estat fent 
els últims anys: els últims anys cada vegada ens obrim a més tipologies de públic i, per 
exemple, s'ha reforçat molt el que és tota la programació per al públic infantil i familiar; 
ens hem obert a totes les disciplines culturals, artístiques i del coneixement —cosa que 
abans no era així, que ens circumscrivíem molt a l'àmbit de les lletres, les humanitats i 
les ciències socials, i ara toquem totes les disciplines del coneixement—, i cada vegada 
Casa de Cultura té una major vocació de ser un servei per al conjunt de la demarcació, 
i penso que en aquest sentit hem fet canvis substancials i positius. Però aquí estem 
parlant de la funció de la Casa de Cultura, en aquest debat, i el que avui portem és, en 
el fons, que la Casa de Cultura, amb la seva forma jurídica, passarà a ser públic 100 % 
sense cap altra limitació, cosa que de les altres formes jurídiques que havia estat no 
havia estat mai així. 
I per acabar, la darrera qüestió, i acabo, senyor president, no entrarem al debat sobre 
una reflexió sobre la bellesa, perquè aquí ens hi podríem estar tota la tarda, i si vol la 
podem fer en un altre marc, però penso que no és l'objecte d'aquest Ple, perquè si no 
ens entretindrem molt. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, sí. 
La diputada senyora Guillaumes, diu: Gràcies, president. Res, molt breument, només sí 
que m'agradaria fer un aclariment conceptual. El senyor Piñeira comentava que els de 
la CUP som els del principi de desconfiança. En general, jo crec que la gent de la CUP 
som els del principi de la legalitat i del principi de la precaució; això d'entrada. I això és 
el que ens ha fet avinent i comentar i expressar la nostra preocupació en relació que si 
aquest canvi de figura jurídica en els treballadors i treballadores pot afectar. I ara 
m'explico: per què ho dèiem, això? Per què expressàvem aquesta preocupació? És una 
preocupació; per què? És a dir, la història de la Casa de Cultura, que ja ha fet moltes 
voltes al llarg de la història, s'han incorporat a la Casa de Cultura treballadors i 
treballadores que s'hi han incorporat en un moment en què, en un determinat moment 
de la història, era una fundació privada i en algun moment s'hi han incorporat 
treballadors que eren d'una fundació pública. Què vol dir això? Que, és clar, ara, quan 
s'hagi de fer el canvi, aquests treballadors s'hagin d'adaptar a això i posar-ho negre 
sobre blanc amb la Diputació. Entenem —i no som experts en dret laboral; en tot cas, hi 
ha altres persones que poden donar-nos més llum sobre això—, tenim la preocupació 
que això no pugui fer que, en el canvi, ara, hi hagi condicions laborals diferents i que 
potser facin extingir algunes classes. Era només això, aquest apunt amb relació a aquest 
canvi i amb relació a la condició laboral. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyora Guillaumes. Gràcies, senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Piñeira, respon: Sí, gràcies, senyor president. Il·lustre 
diputada, senyora Guillaumes. Doncs li repeteixo exactament la mateixa frase que li he 
dit abans: li he dit, sobre si està prevista o està contemplat un aprimament de l'estructura 
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de la Casa de Cultura, li he dit que ni està ni se l'espera. Per tant, entenc que a vostè el 
que li preocupa és si ara tenim ics places, si continuarem tenint ics places, perquè entenc 
que l'objecte del Ple no és entrar en el debat aquí de quina persona concreta l'ocupa, 
perquè evidentment nosaltres també estem subjectes a les normatives de publicitat, 
concurrència, etcètera, etcètera, les normes d'estabilització que hi ha ara, etcètera, 
etcètera, i, per tant, nosaltres hem de ser curosos amb el marc normatiu. Per tant, entenc 
que vostè el situa amb tantes places si obtindrem aquestes places, doncs la resposta 
és que sí. Ja li ho he dit abans. Sí, sí, és que es respon amb una conjunció. Moltíssimes 
gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Passaríem a votar el punt catorzè, perquè el 
tretzè és de donar compte. De vot en contra n’hi ha algun? D’abstenció n’hi ha alguna? 
Vostè s'absté? La resta són a favor. Per tant, 26 vots a favor, 1 abstenció, quedaria 
aprovat el punt catorzè. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
15. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per a 

projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les 
comarques gironines 2023 - Servei d'Arxius i Gestió de Documents 

 
“Atès que la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies 
definides a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 
 
Atès el què disposa l’article 31.4 de la Llei 10/2001 d’arxius i documents on es diu que 
correspon, entre d’altres, a les diputacions provincials prestar assistència als municipis 
i cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a 
la integració al Sistema d’Arxius de Catalunya. 
 
Atès que l’article 7è de la mateixa Llei d’arxius i gestió de documents, estableix la 
responsabilitat dels titulars de documents públics i un dels requeriments que disposa el 
Sistema d’Arxius de Catalunya és que: “totes les administracions i entitats titulars de 
documents públics disposi d’un únic sistema de gestió documental que garanteixi el 
tractament correcte en les fases activa, semiactiva i inactiva i que permeti complir les 
obligacions de transparència.”; i no tots els municipis tenen ni els mateixos recursos ni 
l’accés en les mateixes condicions.  
 
Atès, que la Llei 10/2001, determina que estan obligats a tenir arxiu els ajuntaments amb 
més de 10.000 habitants, els consells comarcals i les diputacions, així com tots els 
ajuntaments i administracions locals que puguin crear-lo i gestionar-lo si compleixen els 
requisits fixats per la Llei. 
 
Ateses les necessitats i les mancances detectades en molts ajuntaments de les 
comarques gironines en el tractament, instal·lació i recuperació dels documents i el 
compliment de dites disposicions, especialment en el cas dels ajuntaments de menys 
de 10.000 habitants, l’any 2019, la Diputació de Girona, a través del Servei d’Arxius i 
Gestió de Documents, va iniciar una línia de subvencions “per al foment de projectes de 
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millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines”. 
Es tractava de col·laborar econòmicament amb els ajuntaments per assolir una correcta 
organització i conservació de la documentació municipal i garantir-ne la recuperació i 
accés tant al propi ajuntament com als ciutadans. La convocatòria d’aquestes 
subvencions, de convocatòria pública i en règim de concurrència competitiva, i 
convocades anualment des de l’any 2019 ha suscitat força interès entre els ajuntaments 
de les comarques gironines. En la darrera edició (any 2022) els imports sol·licitats han 
gairebé triplicat  l’import consignat en el pressupost per a aquesta finalitat. 
 
Atesos els resultats assolits, l’interès sostingut dels municipis i amb l’objectiu de seguir 
promovent bones pràctiques en la gestió documental i l’organització dels arxius de les 
comarques gironines per tal de facilitar l’accés a la documentació i informació i garantir 
la transparència, el diputat d’habitatge i Serveis Generals per delegació del vicepresident 
primer,  president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local han encomanat  al Servei d’Arxius i Gestió de 
Documents que prepari una nova convocatòria per a l’any 2023 de subvencions per a 
projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 
amb algunes modificacions a les bases reguladores que es porten a aprovar per aquest 
òrgan col·legiat. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions 
per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques 
gironines, per a l’any 2023, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
«Bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a projectes de gestió 
de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2023) 
1. Definició de l’objecte  
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió 
de subvencions de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local 
(Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona) per al finançament de projectes 
de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines que 
incideixin en les línies estratègiques següents:  

 Projectes de gestió de documents i arxius municipals. 
 Treballs especialitzats en restauració, conservació i digitalització. 
 Projectes de recuperació de fons documentals de persones o entitats del món de l’esport 

del municipi. 
Els projectes que no s’ajustin a cap d’aquestes línies estratègiques queden exclosos de la 
convocatòria. 
2. Procediment de concessió  
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, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’estableix una prelació d’acord amb els 
criteris de valoració establerts en aquestes bases. L’extracte de la convocatòria de les 
subvencions regulades en aquestes bases, tal com està previst a l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG). Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen 
cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
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Es considera despesa subvencionable la que, de manera inequívoca, respon a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es fa en el termini i en les condicions 
que determinen aquestes bases i la posterior convocatòria. El cost dels béns o serveis 
subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat. 
Són despeses subvencionables les despeses de personal (capítol I del pressupost) i les 
despeses municipals en béns corrents i de serveis (capítol II del pressupost) que, de manera 
indubtable, responguin a l’objecte i a la finalitat d’aquestes bases i s’executin en el període 
establert en la convocatòria, sense possibilitat de pròrroga. 
Es considera despesa efectuada la que s’ha produït durant el termini previst, encara que no hagi 
estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de justificació. 
Es consideren despeses no subvencionables: 
a) Les inversions o adquisicions de material, equips o béns de naturalesa inventariable. 
b) Les despeses de manutenció. 
c) Les despeses protocol·làries o de representació. 
d) Les adaptacions, reparacions i millores de l’espai funcional. No es consideren subvencionables 
els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, 
compensables o repercutibles per part dels ajuntaments sol·licitants de la subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
ajuntaments de les comarques inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que 
compleixin els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’atribució dels imports per a cada sol·licitud s’efectua seguint el procediment següent:  

5.1. La quantitat sol·licitada es redueix amb el percentatge corresponent al nombre 
d’habitants segons la taula següent: 

Tram de població  Percentatge 
0-1.000 habitants 95 % 
1.001-2.000 habitants 90 % 
2.001-5.000 habitants 80 % 
5.001-10.000 habitants 75 % 
10.001-20.000 habitants 70 % 
Més de 20.001 habitants 60 % 

Així mateix, es redueix d’acord amb la fórmula següent: import sol·licitat menys 
percentatge corresponent al nombre d’habitants. 
5.2. Cada projecte s’avalua d’acord amb els criteris establerts en la base 7.a. La 
puntuació resultant es converteix en un percentatge calculat sobre la màxima puntuació 
obtinguda, d’acord amb la fórmula següent: puntuació obtinguda de cada un dels 
projectes multiplicada per 100 i dividida pel nombre corresponent a la puntuació màxima 
assolida. 
5.3. Aquest percentatge s’aplica a la quantitat màxima que es pot concedir (l’import 
sol·licitat corregit pel percentatge corresponent al nombre d’habitants). D’aquesta 
manera, s’obté la quantitat que s’ha de concedir a cada sol·licitud. 
5.4. L’import de la subvenció concedida no pot ser superior a 8.000 euros ni inferior a 
300 euros. Les sol·licituds que obtinguin una quantitat inferior a 300 euros queden 
excloses. 
5.5. L’import que s’ha de concedir queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. L’import del crèdit existent s’ha 
de distribuir entre les sol·licituds concedides. 
5.6. L’import de les subvencions que s’ha de distribuir entre els sol·licitants no pot superar 
l’import del crèdit assignat a la convocatòria i, si escau, les ampliacions que s’acordin. 
Les condicions de les ampliacions es determinen de manera específica en la 
convocatòria. 
5.7. Taula resum dels paràmetres per determinar la quantia de les subvencions: 

Municipi Import 
sol·licita
t 

Nombre 
d’habitant
s 

Percentatg
e màxim 

Import 
màxim 
que es pot 

Puntuaci
ó del 
projecte 

Percentatg
e sobre 
puntuació 

Quantitat 
concedid
a 
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segons els 
habitants 

concedir 
segons el 
nombre 
d’habitant
s 

del 
projecte 

ajustada 
al crèdit 
disponibl
e 

6. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Una vegada examinada la documentació justificativa, i un cop fetes les comprovacions que siguin 
necessàries, si escau, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en els casos següents:  
a) Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el 
de l’import de la despesa subvencionable. 
b) En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa que cal justificar en 
la resolució de concessió, la subvenció es redueix de manera que es mantingui el mateix 
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa que s’ha de justificar. Si el 
cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en 
la quantia atorgada inicialment. 
c) Es redueix l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en la 
base 14, superin la despesa efectiva. 
7. Criteris de valoració  
El projecte o actuació que s’ha de dur a terme ha d’estar elaborat per un tècnic o tècnica superior 
d’arxius i gestió de documents, o bé per un tècnic o tècnica de conservació i restauració o de 
digitalització (en funció de la línia estratègica triada), de l’ajuntament sol·licitant. 
Si l’ajuntament no disposa d’aquest personal, i en cas que, d’acord amb l’article 8 de la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, s’encarregui el projecte a una empresa 
externa, aquest haurà de disposar, obligatòriament, de la supervisió i el vistiplau de l’arxiver/a 
municipal, o bé de l’arxiver/a comarcal corresponent o, excepcionalment, d’un arxiver/a de la 
Diputació de Girona. 
Les sol·licituds que no compleixin aquesta condició queden excloses. 
Els criteris de valoració que serveixen per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions 
màximes que s’han d’atorgar són els següents:  
7.1. Sobre els projectes de gestió de documents i arxius municipals 
PROJECTE. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  

- Concreció del projecte i temporització del projecte (descripció detallada). 
- Qualitat de la proposta i coherència en el seu desenvolupament. 
- Continuació o fase d’un projecte anterior. 
- Disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació final del projecte.  
- Possibilitat d’introduir noves millores en el futur gràcies a la implementació del projecte. 

TRACTAMENT. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  
- Grau de rellevància del fons o de la sèrie documental que s’ha de tractar. 
- Grau d’adequació als requisits que estableixen els estàndards nacionals i internacionals 

en descripció documental. Concretament, es valora l’ús de les eines i els instruments 
proposats per la Generalitat de Catalunya: model de quadre de classificació municipal 
(QdCM), NODAC, quadre d’eines de descripció d’arxius comarcals per facilitar la 
incorporació de la informació als sistemes d’accés en línia, etc. 

- Instal·lació de la documentació en capses o camises homologades de conservació 
permanent. 

- El fet que permeti la difusió del fons. 
EQUIP TÈCNIC I HUMÀ. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  

 Formació especialitzada del personal tècnic que fa la feina (cal aportar la titulació). 
 Experiència en treballs anteriors en el mateix àmbit (cal aportar el currículum laboral dels 

darrers tres anys). 
PRESSUPOST. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  

 Viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als objectius del projecte presentat. 
 Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte. 
 Grau de finançament propi previst. 
 Grau de finançament extern al marge d’aquest ajut. 

7.2. Treballs especialitzats en restauració, conservació i digitalització 
7.2.1. Projecte de restauració 
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PROJECTE. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  
 Concreció i temporització del projecte. Ha d’incloure la descripció detallada de la 

documentació que cal tractar i de les actuacions que s’han de dur a terme per a cada 
cas. 

 Qualitat de la proposta i coherència en el seu desenvolupament. 
 Continuació o fase d’un projecte anterior. 
 Disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació final del projecte. 

TRACTAMENT. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  
 Grau de rellevància del fons o de la sèrie documental que s’ha de tractar. 
 Grau de deteriorament de la documentació que s’ha de tractar.  
 Grau de seguiment dels criteris de reversibilitat, d’estabilitat de materials, del principi de 

mínima intervenció, de llegibilitat i de fidelitat de l’original.  
 Inclusió de sistemes de protecció individuals de la documentació restaurada.  

EQUIP TÈCNIC I HUMÀ. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  
 Formació especialitzada del personal tècnic que fa la feina (cal aportar la titulació). 
 Experiència en treballs anteriors en el mateix àmbit (cal aportar el currículum laboral dels 

darrers tres anys). 
 Acreditació d’una assegurança de responsabilitat civil i una de béns en custòdia, amb 

l’especificitat en obres d’art. 
PRESSUPOST. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  

 Viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als objectius del projecte presentat. 
 Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte. 
 Grau de finançament propi previst. 
 Grau de finançament extern al marge d’aquest ajut. 

7.2.2. Projecte de digitalització 
PROJECTE. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  

 Concreció del projecte (descripció detallada) i temporització. 
 Qualitat de la proposta i coherència en el seu desenvolupament. 
 Continuació o fase d’un projecte anterior. 
 Disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació final del projecte. 
 Interès de les accions proposades per la seva innovació i singularitat.  
 Possibilitat d’introduir noves millores en el futur gràcies a la implementació del projecte. 

TRACTAMENT. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  
 Grau de rellevància del fons o de la sèrie documental que s’ha de tractar. 
 Grau d’adequació als requisits que estableixen els estàndards nacionals i internacionals. 
 El fet que permeti la difusió del fons. 

EQUIP TÈCNIC I HUMÀ. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents:  
 Formació especialitzada del personal tècnic que fa la feina (cal aportar la titulació). 
 Experiència en treballs anteriors en el mateix àmbit (cal aportar el currículum laboral dels 

darrers tres anys). 
PRESSUPOST. Es valoren amb un màxim de 3 punts cadascun dels criteris següents: 

 Viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als objectius del projecte presentat. 
 Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte. 
 Grau de finançament propi previst.  
 Grau de finançament extern al marge d’aquest ajut. 

Això permet una valoració màxima de 45 punts per sol·licitud. Les sol·licituds que no obtinguin 
una puntuació mínima de 30 punts són desestimades. 
En el cas dels projectes presentats per ajuntaments sobre fons esportius del seu territori 
municipal (entitats esportives, persones, etc.) que no arribin als 45 punts, s’hi poden afegir fins 
a 10 punts més, sense superar el màxim establert de 45 punts per projecte. 
Segons la regla general establerta en els articles 55 i 63 del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RLGS), un cop feta la valoració, les sol·licituds s’han d’ordenar segons els punts i, 
un cop ordenades, s’ha de fer el repartiment fins que s’acabi el crèdit destinat a la convocatòria. 
8. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per cada ens subvencionable, dins del termini 
que estableixi la convocatòria corresponent. La sol·licitud ha d’estar signada per l’alcalde o 
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alcaldessa, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat 
certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT en el 
termini que estableixi la convocatòria. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, en l’apartat corresponent de les 
subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques 
gironines (2023), i cal adjuntar-hi els documents que es demanen: 
- Projecte detallat de l’actuació arxivística, de gestió documental, de restauració o digitalització 
subvencionable que cal dur a terme. Els objectius del projecte han de ser concrets i mesurables: 
descripció dels antecedents, situació de partida, nombre de dipòsits que s’han de tractar, 
determinació de fons, dates extremes, volum, metratge lineal, actuacions que s’han de dur a 
terme, estat de la documentació, nombre de documents que cal digitalitzar o restaurar, inventaris, 
catàlegs, etc. També s’han de consignar el personal i els mitjans necessaris per dur a terme el 
projecte, així com el calendari de realització dels treballs i la documentació escrita i gràfica dels 
treballs que s’han de fer. 
- Si el projecte està redactat per una empresa externa, vistiplau de l’arxiver o arxivera municipal 
o comarcal. 
- Pressupost detallat de l’actuació. 
- Documents que acreditin els requisits susceptibles de ser puntuables d’acord amb els criteris 
de valoració. 
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 sol·licitud. Aleshores es dictarà 
la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, 
i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de 
caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen sense 
efecte aquest tràmit des del moment en què se’n tingui constància, prèvia audiència de la persona 
interessada i, en conseqüència, comporten la no admissió de la sol·licitud. També poden ser 
causa de revocació de la subvenció si se’n té constància després de la concessió. 
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 d’Arxius i Gestió de Documents 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 d’Arxius i Gestió de Documents, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la seva quantia, 
així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa de l’exclusió.  
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada pels membres següents: 
Presidència 
- El diputat delegat de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local.  
Vocals 
- La cap del Servei d’Arxius i Gestió de Documents. 
- Un tècnic o tècnica del Servei d’Arxius i Gestió de Documents. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, que hi pot ser amb veu però sense vot. 
10. Procediment de resolució i notificació 
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La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern, que ha de resoldre 
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 de considerar 
desestimades les sol·licituds per silenci administratiu. La resolució s’ha de notificar a tots els 
beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada.  
11. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de la resolució el beneficiari no manifesta el contrari, s’entén que s’accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
12. Justificació 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via telemàtica, a través de la plataforma 
EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat de la Diputació 
(http://www.ddgi.cat/web/nivell/405/s-0/documentacio) degudament emplenat i signat, al qual han 
d’adjuntar la documentació següent: 
- Memòria de l’actuació duta a terme, que justifiqui el compliment de les condicions exigides: 
descripció, abast i contingut de l’actuació, metodologia emprada, i inventari de la documentació 
tractada. Cal documentar amb fotografies, si escau, el procés d’actuació des d’abans d’iniciar-lo 
fins a l’acabament. 
- 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.  
El termini per justificar la subvenció es determina en la convocatòria i és improrrogable.  
A l’efecte de la justificació, es poden presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució i 
facturació de la base 3, independentment que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es demanarà al 
beneficiari que la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de 
la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci s’iniciarà l’expedient de revocació. 
13. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del 
Servei d’Arxius i Gestió de Documents, un cop s’hagi presentat el compte justificatiu o els estats 
comptables. No s’acceptaran sol·licituds de bestretes. El pagament de la subvenció s’efectuarà 
mitjançant una transferència bancària. 
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada —siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos— no sobrepassi el cost total de l’actuació o 
servei subvencionat. 
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 corresponent. 
16. Modificació de les subvencions 
No s’admeten canvis de destinació de les subvencions atorgades, però s’admeten modificacions 
no substancials dels elements que s’han tingut en compte en la concessió. No s’admeten canvis 
en els terminis d’execució ni en els terminis de justificació. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions. En aquest cas, el 
beneficiari té l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, 
d’acord amb els supòsits següents: a) els que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; b) en cas d’incompliment d’altres obligacions que 
s’estableixen en aquestes bases, i c) altres supòsits que estableix la normativa reguladora de 
subvencions. 
El Servei d’Arxius i Gestió de Documents tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides. La Junta de Govern de la Diputació és 
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
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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 dugui a terme 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan de la Diputació de 
Girona que concedeix la subvenció. 
Tampoc no se’n 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 
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 d’acord amb 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 
de 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 comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants han d’informar les persones afectades d’aquesta 
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades 
(accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de limitació del tractament i 
oposició), la persona interessada es pot adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloses les vies d’exercici dels drets de les persones 
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona. 
20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de Girona s’han 
d’entendre com a documents suficients per acreditar la destinació 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 mateix, estan obligats 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 objecte d’aquesta línia de subvencions. 
Per acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat, cal adjuntar a la tramesa del 
compte justificatiu l’acreditació de 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. 
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 en els terminis establerts en aquestes bases, que no poden ser 
modificats. 
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 en els terminis 
establerts en aquestes bases, que no poden ser modificats. 
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) Aportar un certificat del secretari o secretària que acrediti que la contractació s’ha fet d’acord 
amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i la resta 
de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
23. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar i s’han d’abstenir 
de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta. Així mateix, han de 
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posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s’han d’abstenir 
de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 
concurrència. Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les 
professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No dur a terme 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 dugui a terme per al 
seguiment o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la 
convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a les finalitats 
relacionades amb la percepció de fons públics. 
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als 
adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal, en els supòsits establerts en l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei de transparència. En cas 
d’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta, són d’aplicació el règim 
sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i les sancions que estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris 
d’ajuts públics, sens perjudici d’altres possibles conseqüències establertes en la legislació vigent 
en matèria de subvencions. 
24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és el següent: 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 38/2003, de 17 de novembre, 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, i g) qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 
25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin 
en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la 
competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), i són vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 
Disposició addicional  
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública 
per un termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la corporació, i per referència al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC). 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 la Presidència de la Diputació. D’aquestes 
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resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió que es dugui a terme del 
Ple de la Diputació. 
En aplicació de l’article 30.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, la data d’inici del còmput serà l’endemà de la publicació en el 
DOGC. 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases queden aprovades definitivament.» 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions per al termini de vint dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en 
el 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, 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 s’hi formulin al·legacions o reclamacions, les bases quedaran 
aprovades definitivament.  
 
TERCER. Facultar àmpliament al president de la Diputació perquè executi aquest acord 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt quinzè, que és l'aprovació inicial de 
les bases reguladores de les subvencions per a projectes de gestió de documents i 
arxius dels ajuntaments de la demarcació de Girona per a l'exercici del 2023. Per tant, 
ja anticipem les bases. Té la paraula el diputat senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, intervé i manifesta: 
Moltes gràcies. Sí, en primer lloc, destacar aquest fet, que el que es busca precisament 
és aprovar de forma anticipada aquestes bases per tal que els municipis tinguin el màxim 
de temps possible a l'hora de desenvolupar-se i que a principi d'any puguin sortir de 
forma immediata. Recordem que aquesta línia de subvencions és la de foment de 
projectes, de millores de gestió, de documents i dels arxius i, tal com li explicava a la 
comissió informativa, aquí, bàsicament hi havia canvis en dos blocs. En un primer bloc, 
pel que fa a l'hora de determinar la quantia de les subvencions, que el que es buscava 
és que hi hagués un equilibri entre aquells projectes més ambiciosos a nivell econòmic 
i aquells que ho eren menys, que semblava que quan s'havia fet la valoració en aquestes 
darreres edicions aquest equilibri no s'havia produït; també buscar un equilibri i una 
proporcionalitat respecte als imports concedits, com dèiem, però també el nombre 
d'habitants dels municipis als quals es presentaven aquestes línies de subvenció. I, 
finalment, es reduïa l'import màxim, en aquest cas de 15.000 a 8.000, amb l'objectiu de 
poder també arribar al màxim de municipis possibles. I després, un segon bloc, que aquí 
és molt tècnic, en el qual es modificaven els criteris de valoració que feien referència a 
quina era la documentació que s'havia d'aportar i també al grau de deteriorament de la 
documentació que aquests projectes que es presentarien en aquesta línia de 
subvencions havien de tenir. A grans trets, i de forma breu, doncs, aquestes són les 
modificacions que es proposen per a aquesta nova edició del 2023. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? Per tant, entenem que 
queden aprovades per unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
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de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
16. Aprovació inicial de diverses bases reguladores de subvencions del Servei 

de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (anualitat 2023) - 
Promoció i Desenvolupament Econòmica Local 

 
“Antecedents 
 
1. El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 17 de desembre de 2019, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació 
de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està inclosa en el títol II del Pla 
esmentat. 
 
2. L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i de 
gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el foment 
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, 
d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en aquest àmbit. 
 
3. El contingut i la tramitació de les bases reguladores de subvencions s’ajusten als 
requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a 
l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.  
 
4. L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació. 
 
5. L’expedient no té contingut econòmic i no està subjecte a fiscalització. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions del Servei de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, les quals es transcriuen literalment en 
els annexos següents: 
 

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

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

 Bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció 
i dinamització del comerç de proximitat (Annex 3) 
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 Bases reguladores de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de 
planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (Annex 4) 

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

 Bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (Annex 6) 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites en el punt anterior, per un termini de vint dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte caldrà publicar 
un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
En el supòsit que es formulin al·legacions contra alguna de les bases durant el termini 
d’informació pública, se suspendrà la tramitació de la convocatòria corresponent si a 
conseqüència de la resolució de les al·legacions es modifiquen les bases.  
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar, i també, si cal, 
perquè rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Annex 1 
Bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE) 
Preàmbul 
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de l’Agenda 
2030 i en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit local. 
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens locals tenen un paper essencial en la majoria 
dels ODS, atès que són les administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat 
per involucrar la ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, 
la seva escala d’actuació propicia la realització de projectes transformadors susceptibles 
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles.  
Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els següents objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030: 
— Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 
— Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena 
i productiva i el treball digne per a tothom. 
— Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació. 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir 
subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Girona per fomentar projectes i accions de promoció econòmica. 
Els projectes i les accions de promoció econòmica s’han d’emmarcar en el context dels àmbits 
de treball i les línies d’actuació següents: 
- Mercat de treball 
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– Millores formatives en l’àmbit ocupacional 
– Orientació laboral 
– Intermediació laboral 

- Teixit productiu 
– Foment de l’esperit emprenedor 
– Creixement i consolidació d’empreses 
– Dinamització dels diversos sectors econòmics (polígons d’activitat econòmica, espais 

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

empresarial comuna, organització de fòrums empresarials, simbiosi industrial, etc.) 
– Economia verda i circular 
– Economia creativa 
– Economia social i solidària en l’àmbit de la promoció econòmica 

- Sector comercial 
– Cens d’activitat comercial 
– Ordenació comercial 
– Suport a la dinamització comercial 

- Altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local, a valorar pel centre gestor. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva i en 
convocatòria pública, que ha d’aprovar la Junta de Govern. Les subvencions es concediran a tots 
els destinataris assenyalats en el punt «Forma de determinar la quantia de les subvencions» que 
presentin les sol·licituds en el període fixat en cada convocatòria i que compleixin els requisits 
previstos en aquestes bases i en les convocatòries corresponents. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels béns o serveis 
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin necessàries per 
dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es consideren conceptes 
subvencionables: 

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

 Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació sol·licitada. 
 La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació. 
 L’adquisició o el subministrament de material fungible. 
 Les primes d’assegurances contractades i necessàries per dur a terme l’actuació. 
 Les despeses de restauració i càterings (només quan s’esdevinguin en el marc de salons 

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

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

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

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

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

 L’adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant 
si són adquisicions noves com de segona mà. 
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 Activitats ludicofestives sense un component de desenvolupament econòmic local i sense 
indicadors de l’activitat. 

 Premis sense un component de desenvolupament econòmic local i sense indicadors de 
l’activitat. 

 Aplicacions informàtiques de comerç i despeses relacionades que no tinguin a veure amb 
la plataforma «Comerç a casa - A casa en un clic» de la Diputació de Girona. 

 Despeses vinculades a inversió. 
 En cap cas no se subvencionen eines ni serveis similars als que ja ofereix el Departament 

de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL). 
 Activitats relatives a l’organització de fires i mostres, així com activitats de tastos vinculats 

a Girona Excel·lent. 
El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

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

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

comarcal. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit 
assignat en cada convocatòria. 
Totes les entitats destinatàries de la subvenció podran optar a un import de 4.000 € per a accions 
i projectes de promoció econòmica. El compliment dels requisits de prestació de serveis a, b, c i 
d del punt «Criteris de fixació dels imports de les subvencions» permetrà sumar les aportacions 
addicionals, si s’escau, fins a la suma màxima que pot percebre una entitat, que s’estableix en 
11.000 €. 
La quantitat global obtinguda no pot, en cap cas, sobrepassar el 80 % del pressupost elegible del 
total de l’acció o el projecte subvencionat. 
6. Criteris de fixació dels imports de les subvencions 
Les sol·licituds s’han d’adequar a l’objecte de la convocatòria i han de complir tots els requisits 
establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en seran excloses. En cap cas no se 
subvencionarà una petició de caràcter general. 
Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment d’analitzar la 
sol·licitud de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat degudament 
emplenat i la documentació especificada en el punt «Procediment de presentació de les 
sol·licituds». 

 Els ens que acreditin la prestació del servei de creació i consolidació empresarial (igual o 
equivalent a Catalunya Emprèn) podran sumar un import addicional de fins a 1.000 €. 
La participació en la línia A de Catalunya Emprèn queda acreditada amb la resolució 
favorable, sigui individual o bé agrupada, corresponent a l’última convocatòria vigent. 
També es valorarà el fet que l’entitat presti un servei equivalent al de Catalunya Emprèn 
mitjançant personal propi. En aquest cas, cal que es disposi d’un tècnic a temps complet 
amb una experiència mínima de tres anys en assessorament per a la creació d’empreses. 
En el cas d’agrupacions, cadascuna de les entitats agrupades ha de tenir com a mínim 
l’equivalent a un tècnic a temps complet. 
En ambdós casos, cal acreditar-ho, en presentar la sol·licitud, mitjançant un certificat del 
secretari o secretària de l’entitat. 

 Els ens que acreditin la prestació del servei d’allotjament empresarial temporal (vivers 
d’empreses i espais de cotreball) podran sumar un import addicional de fins a 2.000 €. Per 
obtenir-los, cal que l’entitat sol·licitant estigui adherida a la Xarxa Gironina d’Espais 
d’Allotjament Empresarial (XGEAE) i que destini aquest import a activitats de dinamització 
i assessorament en aquests espais. 
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Així mateix, l’entitat s’ha de comprometre a mantenir actualitzada la informació en què es 
descriuen, entre d’altres, els espais comuns, els despatxos disponibles, les empreses 
allotjades, els serveis, els preus i les activitats de l’entitat al portal web www.ddgi.cat/xgeae 
durant l’any de publicació de la convocatòria. 

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

 Les entitats adherides a la plataforma «Comerç a casa - A casa en un clic» podran sumar 
un import addicional de fins a 1.000 € si, l’últim dia hàbil de presentació de sol·licituds, la 
base de dades de la plataforma disposa com a mínim de: 

 Cinc negocis amb passarel·la de pagament. 
 Un producte per cada 200 habitants al portal de l’entitat sol·licitant. 
 Una activitat realitzada en el darrer any. 

Pel que fa als punts a i c, caldrà presentar els certificats acreditatius, que es podran expedir en 
un sol document. 
En relació amb els punts b i d, no caldrà presentar cap certificat, ja que el Servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local en validarà l’acreditació. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el termini que 
s’estableixi en la convocatòria.  
Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible 
al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria, que s’ha d’acompanyar 
de la documentació annexa següent, si s’escau: 

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

jurídica pròpia. 
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat. Caldrà utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dia inhàbil, 
el termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit de la 
sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de 
procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document amb què 
s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, 
prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la 
sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió. 
8. Instrucció del procediment d’anàlisi de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en aquestes 
bases corresponen al Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

 La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 

 L’anàlisi 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 analitzades les sol·licituds, el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local ha d’emetre un informe que concreti el resultat de l’anàlisi efectuada.  
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Posteriorment, ha de formular la proposta de resolució, degudament motivada, la qual ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia 
d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la Diputació, la qual 
resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les subvencions. 
La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim 
de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, les entitats sol·licitants han 
d’entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.  
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no 
manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de justificar la subvenció per via electrònica o telemàtica mitjançant: 

1. El compte justificatiu normalitzat emplenat i signat degudament, disponible en el web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). En aquest compte justificatiu s’han de relacionar 
les despeses i cal imputar-hi el 100 % quan el total de la despesa es destini a l’objecte 
de la sol·licitud. No s’hi ha d’incloure cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens. 

2. La memòria dels projectes o accions desenvolupades ha de contenir la documentació 
gràfica, digital o audiovisual acreditativa de la publicitat de l’actuació amb en el logotip de 
la Diputació de Girona, d’acord amb els requeriments de l’apartat d’imatge institucional 
(www.ddgi.cat/web/nivell/264/imatge-institucional) del web de la Diputació de Girona: 

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

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

3. El formulari d’indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en l’actuació, 
disponible en el web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 

La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10 MB com a 
màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar 
un únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, amb 
independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En cas de situació excepcional que afecti el desenvolupament de l’actuació subvencionada, 
s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte de la subvenció. 
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte 
de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior a l’establert en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost elegible, la subvenció es minorarà 
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge establert en aquestes 
bases. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en l’apartat 
«Compatibilitat de subvencions» d’aquestes bases, superin la despesa efectiva. 
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Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin 
tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
11.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria corresponent. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
12. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del 
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part finançada 
amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i sempre abans que 
finalitzi el període per a la seva justificació. 
Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona 
o dels organismes que en són dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.). 
14. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
15. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar un 
canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost 
o del percentatge de finançament. 
16. Invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia 
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: 

1. Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
2. En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases. 
3. Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia de les subvencions concedides, i el president 
de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es dugui a terme 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de 
protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que 
se’n derivin establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment 
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la 
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Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones afectades 
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció 
de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del 
tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la 
Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels 
drets de les persones interessades, es pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de 
Girona. 
19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació s’entendran com 
a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer 
que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així 
com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat  
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona 
en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb les actuacions 
subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, 
senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció 
de la Diputació de Girona i la imatge corporativa. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del 
règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran 
les regles següents: 

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

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

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

fonamenta la concessió de la subvenció. 
 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i 

el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
 Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de 

l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

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

 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

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

contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
22. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i comunicar als 
òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present 
en el procediment o pugui afectar-lo. Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció 
que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
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Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 

 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 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: 

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

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

3. 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. 

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

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

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

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

de subvencions. 
4. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
5. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
6. Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
7. Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin 
en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència 
d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.  
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 
serà el president de la Diputació de Girona. D’aquestes resolucions del president se’n donarà 
compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, establert a 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
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Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, aprovació de la 
convocatòria i de la seva resolució, corresponen a la delegació efectuada per la Presidència 
d’aquesta Diputació mitjançant resolució de 20 d’agost de 2019 i poden ser objecte de la seva 
avocació expressa per resolució de la mateixa Presidència. 
Disposició addicional transitòria 
Tots els procediments administratius en matèria de subvencions en tràmit a l’entrada en vigor 
d’aquestes bases s’han de regir per les bases anteriors que els siguin aplicables. 
 
Annex 2 
Bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció i 
dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la 
província de Girona (XMSG) 
Preàmbul 
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de l’Agenda 
2030 i en la consecució dels  objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit local. 
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens locals tenen un paper essencial en la majoria 
dels ODS, atès que són les administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat 
per involucrar la ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, 
la seva escala d’actuació propicia la realització de projectes transformadors susceptibles 
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles.  
Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els següents objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030: 
— Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena 
i productiva i el treball digne per a tothom. 
— Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir 
subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Girona per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització comercial als mercats 
sedentaris de la província. 
Els mercats municipals són una peça clau del comerç local, per la funció econòmica i social que 
desenvolupen. Tanmateix, durant els darrers anys la crisi i l’augment de la competència ha 
debilitat aquestes estructures. 
En aquest sentit les línies de suport que s’impulsen des de la Diputació volen potenciar, com fins 
ara, el territori, la qualitat i els productes, però també la professionalització i la formació com a 
eines de diferenciació d’aquests espais comercials públics al servei de la ciutadania. 
Les iniciatives han d’aportar valors socials, culturals, mediambientals, de gènere, etc.; han 
d’arribar al màxim de públic possible, i se n’ha de valorar l’impacte.  
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva i en 
convocatòria pública, que ha d’aprovar la Junta de Govern. Les subvencions es concediran a tots 
els destinataris assenyalats en el punt «Forma de determinar la quantia de les subvencions» 
que presentin les sol·licituds en el període fixat en cada convocatòria i que compleixin els 
requisits previstos en aquestes bases i en les convocatòries corresponents. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels béns o serveis 
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin necessàries per 
dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es consideren conceptes 
subvencionables: 

o La remuneració de personal tècnic contractat específicament per dur a terme l’actuació 
sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris. 
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o Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació sol·licitada. 
o La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació. 
o L’adquisició o el subministrament de material fungible. 
o Les primes d’assegurances contractades i necessàries per a la realització de l’actuació. 

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

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

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

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

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

o Activitats ludicofestives sense un component de desenvolupament econòmic local i sense 
indicadors de l’activitat. 

o Premis sense un component de desenvolupament econòmic local i sense indicadors de 
l’activitat. 

o Aplicacions informàtiques de comerç i despeses relacionades que no tinguin a veure amb 
la plataforma de comerç «Comerç a casa - A casa en un clic» de la Diputació de Girona. 

o Despeses vinculades a inversió. 
o En cap cas no se subvencionen eines ni serveis similars als que ja ofereix el Departament 

de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL). 
El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

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

comercial dels mercats. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
Només es pot atorgar un ajut per unitat de mercat municipal. En cas de rebre més d’una petició 
es prioritzarà la de l’entitat local. 
Per optar a les subvencions descrites caldrà que els representants dels mercats beneficiaris 
assisteixin (de forma presencial o telemàtica) com a mínim a una de les dues reunions anuals 
que convoca la Diputació de Girona, en el marc de treball de la xarxa de mercats. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit 
assignat en cada convocatòria  
Les subvencions atorgades s’han d’entendre fixades en l’import establert en la proposta de 
resolució. El percentatge per atorgar serà el 75 % del pressupost elegible, amb un màxim de 
4.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària.  
L’import mínim a sol·licitar haurà de superar els 1.000 €. 
6. Criteris de fixació de l’import de les subvencions 
Les sol·licituds s’han d’adequar a l’objecte de la convocatòria i han de complir tots els requisits 
establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en seran excloses. En cap cas no se 
subvencionarà una petició de caràcter general. 
Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment d’analitzar la 
sol·licitud de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat degudament 
emplenat i la documentació especificada en el punt «Procediment de presentació de les 
sol·licituds». 
Les accions i els projectes de promoció i dinamització comercial s’emmarquen en les línies de 
treball següents: 

 Professionalització del mercat 
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 Campanyes de dinamització  
Els beneficiaris de la subvenció han de: 

 Participar en una campanya conjunta acordada amb la Diputació de Girona. 
 Assistir, com a mínim, a una reunió de treball (de forma presencial o telemàtica) anual 

de l’XMSG (tècnic/paradista) per acordar i coordinar la campanya conjunta i fer-ne la 
valoració. 

7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el termini que 
s’estableixi en la convocatòria. 
Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible 
al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria. 
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat. Caldrà utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dia inhàbil, 
el termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit de la 
sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de 
procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document amb què 
s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, 
prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la 
sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió. 
8. Instrucció del procediment d’anàlisi de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en aquestes 
bases corresponen al Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

o La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en 
aquestes bases. 

o L’anàlisi de les sol·licituds efectuada d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. 
o La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin necessaris, en 

cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
Una vegada analitzades les sol·licituds, el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local ha d’emetre un informe que concreti el resultat de l’anàlisi efectuada.  
Posteriorment, ha de formular la proposta de resolució, degudament motivada, la qual ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia 
d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la Diputació, la qual 
resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les subvencions. 
La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim 
de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, les entitats sol·licitants han 
d’entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu. 
10. Forma d’acceptació 
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Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no 
manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de justificar la subvenció per via electrònica o telemàtica mitjançant: 

1. El compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament, disponible en el web de 
la Diputació (www.ddgi.cat). En aquest compte justificatiu s’han de relacionar les 
despeses i cal imputar-hi el 100 % quan el total de la despesa es destini a l’objecte de la 
sol·licitud. No s’hi ha d’incloure cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens. 

2. Documentació gràfica, digital o audiovisual acreditativa de la publicitat de l’actuació amb en 
el logotip de la Diputació de Girona d'acord amb els requeriments de l’apartat d’imatge 
institucional (www.ddgi.cat/web/nivell/264/imatge-institucional) del web de la Diputació de 
Girona. 

3. El formulari d’indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en 
l’actuació, disponible en el web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 

S’han d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10 MB com a 
màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar 
un únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, amb 
independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En cas de situació excepcional que afecti el desenvolupament de l’actuació subvencionada 
s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte de la subvenció. 
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte 
de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior a l’establert en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost elegible, la subvenció es minorarà 
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge establert en aquestes 
bases. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en l’apartat 
«Compatibilitat de subvencions» d’aquestes bases, superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin 
tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
11.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria corresponent. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
12. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del 
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
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L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part finançada 
amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i sempre abans que 
finalitzi el període per a la seva justificació. 
Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona 
o dels organismes que en són dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.). 
14. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
15. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar un 
canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost 
o del percentatge de finançament. 
16. Invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia 
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: 

1. Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases. 
3. Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia de les subvencions concedides, i el president 
de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es dugui a terme 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Quan l’entitat beneficiària sigui una associació de comerciants podrà executar, totalment o parcial, 
les activitats subvencionades mitjançant empreses o persones físiques vinculades a la mateixa 
entitat. En aquest cas, l’adquisició de productes o serveis per a les activitats subvencionades ha 
de ser a preu de cost, i cal que ho comuniqui a la Diputació de Girona en el moment de la 
presentació de la sol·licitud. 
18. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de 
protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que 
se’n derivin establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment 
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones afectades 
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció 
de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del 
tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la 
Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels 
drets de les persones interessades, es pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de 
Girona. 
19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació s’entendran com 
a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer 
que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així 
com a aportar tota la informació que se’ls requereixi  en l’exercici de les actuacions anteriors. 
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20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona 
en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb les actuacions 
subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, 
senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció 
de la Diputació de Girona i la imatge corporativa. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del 
règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran 
les regles següents: 

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

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

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

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

el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
3. Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de 

l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

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

5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

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

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

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

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

 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. 



 

 

 

 

 

94 

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

 

 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: 

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

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

3. 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. 

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

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

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

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

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

serveis dels ens locals. 
5. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
6. Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
7. Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin 
en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència 
d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 
Aquestes bases deroguen les bases reguladores de subvencions per a projectes i accions de 
promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la 
província de Girona (XMSG) publicades en el BOPG núm. 189, de 30 de setembre de 2020. 
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o 
que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls 
serà el president de la Diputació de Girona. D’aquestes resolucions del president se’n donarà 
compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, establert a 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, aprovació de la 
convocatòria i de la seva resolució, corresponen a la delegació efectuada per la Presidència 
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d’aquesta Diputació mitjançant resolució de 20 d’agost de 2019 i poden ser objecte de la seva 
avocació expressa per resolució de la mateixa Presidència.   
Disposició addicional transitòria 
Tots els procediments administratius en matèria de subvencions en tràmit a l’entrada en vigor 
d’aquestes bases s’han de regir per les bases anteriors que els siguin aplicables. 
 
Annex 3 
Bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció i 
dinamització del comerç de proximitat 
Preàmbul 
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de l’Agenda 
2030 i en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit local. 
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens locals tenen un paper essencial en la majoria 
dels ODS, atès que són les administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat 
per involucrar la ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, 
la seva escala d’actuació propicia la realització de projectes transformadors susceptibles 
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles.  
Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els següents objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030: 
— Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena 
i productiva i el treball digne per a tothom. 
— Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles. 
— Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir 
subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Girona per fomentar les actuacions de dinamització que afavoreixin el comerç de proximitat 
impulsades per les agrupacions de comerciants dels municipis de la demarcació. 
L’estratègia política en l’àmbit comercial local necessita de la implicació i la participació del sector 
i dels agents que el representen. Les associacions i federacions de comerç  esdevenen actors 
rellevants en el desenvolupament del comerç local gràcies a les actuacions que desenvolupen. 
Per aquest motiu, cal donar suport a les entitats que creen, mantenen o consoliden un teixit 
comercial que fa possible la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà, en el marc 
de les línies generals dissenyades conjuntament amb l’ens local. 
Les iniciatives han d’aportar valors socials, culturals, mediambientals, de gènere, etc.; han 
d’arribar al màxim de públic possible, i se n’ha de valorar l’impacte.  
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període que estableix 
la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà una prelació d’acord amb els 
criteris de valoració recollits en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels béns o serveis 
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin necessàries per 
dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades.  
Es consideren conceptes subvencionables: 

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

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

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

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

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

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

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

o Activitats ludicofestives sense un component de desenvolupament econòmic local i sense 
indicadors de l’activitat. 
o Premis sense un component de desenvolupament econòmic local i sense indicadors de 

l’activitat. 
o Aplicacions informàtiques de comerç i despeses relacionades que no tinguin a veure amb 

la plataforma «Comerç a casa - A casa en un clic» de la Diputació de Girona. 
o Despeses vinculades a inversió 
o En cap cas no se subvencionen eines ni serveis similars als que ja ofereix el Departament 

de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL). 
El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les associacions i federacions 
legalment acreditades, que agrupin establiment comercials dels municipis de la demarcació per 
finançar actuacions de promoció i dinamització del comerç local. Queden excloses d’aquesta 
convocatòria les associacions empresarials genèriques. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit 
assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions 
de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds. Cada 
sol·licitud s’avaluarà d’acord amb el punt «Criteris de valoració» i, atesa la qualificació obtinguda, 
el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà 
l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost 
de l’activitat o projecte. 
El percentatge a atorgar serà del 60 % del pressupost elegible, amb un import màxim de 2.500 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària. 
L’import mínim a sol·licitar haurà de superar els 1.000 €. 
6. Criteris de valoració 
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria i que 
compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en seran excloses. En 
cap cas no se subvencionarà una petició de caràcter general. 
Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de valorar la 
subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat degudament emplenat i la 
documentació especificada en el punt «Procediment de presentació de les sol·licituds». 
Les iniciatives presentades han de beneficiar el màxim de públic possible i garantir l’accés a la 
informació; fer visibles en el comerç físic les propostes de màrqueting digital i vetllar per 
minimitzar la fractura digital. 
Les campanyes han de tenir un impacte directe sobre el foment de l’activitat comercial. 
Els criteris per valorar les sol·licituds són els següents: 
Criteri 1 (fins a 50 punts) 
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Àmbit  en el qual s’emmarca l’actuació. Caldrà escollir-ne un entre els següents: 
1. Producte (màxim 40 punts) 

Accions que promoguin la venda o el coneixement d’un bé o servei, amb un interès per 
al consumidor i que reforcin la identitat del territori.  
Es valorarà la promoció de la venda en línia de productes a través de la plataforma 
«Comerç a casa - A casa en un clic».  

2. Eix comercial (màxim 50 punts) 
Accions que activin els eixos comercials i que tinguin en compte la identitat i els valors 
del territori (poden ser en línia o presencials).  
Es valorarà si les accions presentades es desenvolupen fora de la temporada de 
màxima afluència de públic i si per dur a terme l’acció l’entitat manté vincles de 
col·laboració amb altres ens d’àmbit cultural, educatiu, social, mediambiental, etc. 

3. Associació (màxim 40 punts)   
Accions per a la professionalització de l’associació: contractació d’un gerent 
dinamitzador, realització d’un retail tour (recorregut per conèixer altres exemples 
comercials), etc.  

Criteri 2 (fins a 40 punts) 
En funció del grau de participació econòmica (sobre la part no subvencionada): 
De l’associació amb recursos propis en el projecte, fins a 30 punts: 

Sense participació  0 punts 
Menys del 35 %  5 punts 
A partir del 35 % i inferior al  50 %  10 punts 
Entre el 50 % i el 65  %  15 punts 
A partir del 65 %  30 punts 

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

Es valorarà la participació econòmica a parts iguals entre l’ajuntament i l’entitat (10 punts). 
Es penalitzarà l’entitat que no aporti recursos propis (-10 punts). 
Criteri 3 (fins a 10 punts) 
Població. Nombre d’habitants del municipi (o conjunt de municipis) on s’ubica l’associació o la 
federació de comerç. 

1. De 5.000 habitants o més: 5 punts 
2. Menys de 5.000 habitants: 10 punts 

Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants que obtinguin la valoració més alta, un cop aplicats 
els criteris objectius que es determinen en aquest apartat. La puntuació mínima requerida per 
atorgar les subvencions ha de ser superior a 50 punts. 
Els projectes s’ordenaran segons les puntuacions obtingudes. Els que, malgrat haver assolit una 
puntuació igual o superior als 50 punts, no obtinguin subvenció per haver-se exhaurit la dotació 
pressupostària, passaran a formar part d’una llista de prelació i, en el cas que algun dels projectes 
amb més puntuació renunciï a la subvenció, se seguirà l’ordre de la llista per atorgar-la. Aquest 
fet serà possible si el procés de renúncia es produeix dins del primer mes a comptar de la data 
de recepció del trasllat de l’acord de concessió. Si la renúncia és posterior als trenta dies naturals 
després de la recepció del trasllat, el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
anul·larà la reserva de crèdit corresponent. La llista de prelació s’activarà sempre que l’entitat 
garanteixi l’execució de la totalitat del projecte presentat en la sol·licitud. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el termini que 
s’estableixi en la convocatòria. 
Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible 
al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria, que s’ha d’acompanyar 
de la documentació annexa següent, si s’escau: 
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a) Estatuts de l’entitat sense ànim de lucre que presenta la sol·licitud. Si el Servei de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local ja disposa d’aquest document i no hi ha 
hagut modificacions, no caldrà presentar-lo novament. 

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

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

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat. Caldrà utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dia inhàbil, 
el termini finalitzarà el dia hàbil següent.  
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit de la 
sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de 
procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document amb què 
s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, 
prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la 
sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en aquestes 
bases corresponen al Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

o La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe que 
concreti el resultat de l’avaluació efectuada.  
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de l’informe 
de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, degudament motivada, la 
qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de 
l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: 

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

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

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
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La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la Diputació, la qual 
resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les subvencions. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin 
obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, 
amb indicació de la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari renunciés a la subvenció, l’òrgan 
concedent podria acordar atorgar la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb 
l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre 
almenys una de les sol·licituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a 
l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de quinze 
dies. Una vegada l’interessat hagi acceptat la proposta, l’òrgan administratiu emetrà una 
resolució de la concessió i la notificarà. 
La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim 
de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, les entitats sol·licitants han 
d’entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu. 
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no 
manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de justificar la subvenció per via electrònica o telemàtica mitjançant: 

1. El compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament, disponible en el web de 
la Diputació (www.ddgi.cat). En aquest compte justificatiu s’han de relacionar les 
despeses i cal imputar-hi el 100 % quan el total de la despesa es destini a l’objecte de la 
sol·licitud. No s’hi ha d’incloure cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens. 

2. Documentació gràfica, digital o audiovisual acreditativa de la publicitat de l’actuació amb en 
el logotip de la Diputació de Girona, d’acord amb els requeriments de l’apartat d’imatge 
institucional (www.ddgi.cat/web/nivell/264/imatge-institucional) del web de la Diputació de 
Girona. 

3. El formulari d’indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en 
l’actuació, disponible en el web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 

S’han d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10 MB com a 
màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar 
un únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, amb 
independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En cas de situació excepcional que afecti el desenvolupament de l’actuació subvencionada 
s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte de la subvenció. 
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte 
de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior a l’establert en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost elegible, la subvenció es minorarà 
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge establert en aquestes 
bases. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en l’apartat 
«Compatibilitat de subvencions» d’aquestes bases, superin la despesa efectiva. 
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Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin 
tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
11.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria corresponent. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
12. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del 
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part finançada 
amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i sempre abans que 
finalitzi el període per a la seva justificació. 
Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona 
o dels organismes que en són dependents  (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.). 
14. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
15. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar un 
canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost 
o del percentatge de finançament. 
16. Invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia 
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: 

1. Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases. 
3. Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions.  

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia de les subvencions concedides, i el president 
de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es dugui a terme 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Quan l’entitat beneficiària sigui una associació de comerciants podrà executar, totalment o parcial, 
les activitats subvencionades mitjançant empreses o persones físiques vinculades a la mateixa 
entitat. En aquest cas, l’adquisició de productes o serveis per a les activitats subvencionades ha 
de ser a preu de cost, i cal que ho comuniqui a la Diputació de Girona en el moment de la 
presentació de la sol·licitud. 
18. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 



 

 

 

 

 

101 

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

 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de 
protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que 
se’n derivin establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment 
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones afectades 
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció 
de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del 
tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la 
Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels 
drets de les persones interessades, es pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de 
Girona. 
19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació s’entendran com 
a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer 
que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així 
com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona 
en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb les actuacions 
subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, 
senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció 
de la Diputació de Girona i la imatge corporativa. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del 
règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran 
les regles següents: 

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

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

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

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

el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
3. Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de 

l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

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

5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

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

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

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

 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: 

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

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

3. 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. 

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

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

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

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

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

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

24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin 
en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència 
d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
25. Vigència 
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Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o 
que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls 
serà el president de la Diputació de Girona. D’aquestes resolucions del president se’n donarà 
compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, establert a 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, aprovació de la 
convocatòria i de la seva resolució, corresponen a la delegació efectuada per la Presidència 
d’aquesta Diputació mitjançant resolució de 20 d’agost de 2019 i poden ser objecte de la seva 
avocació expressa per resolució de la mateixa Presidència. 
Disposició addicional transitòria 
Tots els procediments administratius en matèria de subvencions en tràmit a l’entrada en vigor 
d’aquestes bases s’han de regir per les bases anteriors que els siguin aplicables. 
 
Annex 4 
Bases reguladores de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de 
planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local 
Preàmbul 
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de l’Agenda 
2030 i en la consecució dels  objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit local. 
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens locals tenen un paper essencial en la majoria 
dels ODS, atès que són les administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat 
per involucrar la ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, 
la seva escala d’actuació propicia la realització de projectes transformadors susceptibles 
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles.  
Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els següents objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030: 
— Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 
— Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena 
i productiva i el treball digne per a tothom. 
— Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles. 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir 
subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de de la Diputació de 
Girona per elaborar plans d’actuació i documents de planificació sectorial vinculats al 
desenvolupament local (mercats, polígons industrials, comerç, espais d’allotjament empresarial i 
altres àmbits concrets d’actuació) com a eina de suport a la presa de decisions sobre actuacions 
en el territori dels ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE). 
Aquesta subvenció vol fomentar l’elaboració de documents per donar suport a la planificació de 
polítiques emmarcades en el desenvolupament local, amb l’objectiu que a la demarcació de 
Girona s’impulsin projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica i vocació de 
continuïtat. 
Es consideren documents subvencionables els que plantegen una actuació que tingui per 
objectiu millorar el posicionament de sectors estratègics o afavorir la diversificació de l’activitat 
productiva del territori. 

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

 Redacció de plans d’acció sectorials identificats com a estratègics per al territori. 
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2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període que estableix 
la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà una prelació d’acord amb els 
criteris de valoració recollits en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels béns o serveis 
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin necessàries per 
dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es consideren conceptes 
subvencionables: 

1. Els serveis professionals externs per redactar documents de planificació en l’àmbit del 
desenvolupament local. 

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

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

similars. 
2. Les diagnosis per a la creació d’observatoris. 
3. Les planificacions estratègiques genèriques. 
4. Les despeses de personal propi i les actuacions derivades de la diagnosi o l’estudi. 
5. Els programes, projectes o serveis prestats per entitats que pertanyen al sector públic, 

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

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

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

8. La redacció de plans d’actuació o plans d’acció sectorials ja previstos en plans de treball 
o plans d’acció dels AODL o similars. 

El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

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

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

comarcal. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit 
assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions 
de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds. Cada 
sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el punt «Criteris de valoració», i, atesa 
la qualificació obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que 
representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
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El percentatge a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible, amb un import màxim d’11.000 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària. 
6. Criteris de valoració 
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria, i que 
compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en seran excloses. 
Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de la valoració 
de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat degudament emplenat i 
la documentació especificada en el punt «Procediment de presentació de les sol·licituds». 
Documentació mínima per poder valorar les sol·licituds: 

 Formulari de sol·licitud normalitzat. 
 Proposta de l’encàrrec de realització.  

Els criteris per valorar la sol·licitud són els següents: 
Criteri 1 (fins a 10 punts): 
Que parteixi d’un document estratègic previ i vigent (menys de cinc anys d’antiguitat) que 
contingui l’anàlisi i la diagnosi de la situació del territori o sector objecte d’actuació utilitzant dades 
socioeconòmiques de fonts oficials, preferentment del Sistema d’Informació Socioeconòmica 
Local (XIFRA), l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) o l’Observatori del Treball i Model 
Productiu, entre d’altres. 
En el moment de formalitzar la sol·licitud cal acreditar que el document de planificació estratègica 
està aprovat per l’òrgan competent. 
Criteri 2 (fins a 45 punts): 
Proposta de l’encàrrec de realització del document, que ha d’incloure: 

 Contingut i plantejament de la iniciativa (proposta o memòria del document a redactar) 
 Metodologia  
 Disseny, implementació i resultats previstos  
 Cronograma, detallat i coherent amb el desenvolupament de l'estudi 
 Indicadors d’avaluació o seguiment previstos 
 Pressupost 

Es podran valorar els documents que no segueixin el guió anterior sempre que fonamentin 
projectes per ser executats amb la màxima solvència. 
Criteri 3 (fins a 20 punts): 
Implicació dels agents públics i privats, socials i econòmics del territori en el desenvolupament 
de l’actuació proposada. Cal acreditar aquest suport amb documents de compromís, convenis 
de col·laboració, etc. 
Criteri 4 (fins a 10 punts): 
Canvi de temàtica del pla d’actuació respecte l’anualitat precedent. 
Criteri 5 (fins a 5 punts) 
Descripció de les tasques desenvolupades per part del personal de l’entitat sol·licitant en 
l’elaboració del pla d’actuació. 
Criteri 6 (fins a 10 punts): 
Motivació de la contractació de la consultora proposada. Es valorarà l’acreditació per part 
d’ACCIÓ, Diputació de Barcelona o d’altres entitats durant els anys 2020 o 2021. 
Per poder obtenir la subvenció cal assolir un mínim de 60 punts. 
Les sol·licituds s’ordenaran en funció de les puntuacions obtingudes. Les sol·licituds que, malgrat 
haver assolit una puntuació igual o superior als 60 punts, no obtinguin subvenció perquè s’hagi 
exhaurit la dotació pressupostària passaran a formar part d’una llista de prelació i, en el cas que 
algun dels projectes amb major puntuació renunciï a la subvenció, se seguirà l’ordre de la llista 
per a l’atorgament de la subvenció. Aquest fet serà possible si el procés de renúncia es produeix 
dins del primer mes a comptar de la data de notificació formal de l’acord de concessió. Si la 
renúncia és posterior als trenta dies naturals després de la notificació formal, el Servei de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local anul·larà la reserva de crèdit corresponent. La 
llista de prelació s’activarà sempre que l’entitat garanteixi l’execució de la totalitat del projecte 
presentat amb la sol·licitud. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el termini que 
s’estableixi en la convocatòria. 
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Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible 
al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria, que s’ha d’acompanyar 
de la documentació annexa següent: 

1. Proposta de l’encàrrec de realització.  
2. Si s’escau, documentació acreditativa dels criteris de valoració. 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat. Caldrà utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dia inhàbil, 
el termini finalitzarà el dia hàbil següent.  
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit de la 
sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de 
procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document amb què 
s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, 
prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la 
sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en aquestes 
bases corresponen al Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

1. La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe que 
concreti el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de l’informe 
de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, degudament motivada, la 
qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de 
l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: 

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

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

Si escau, se sol·licitarà assessorament a representants tècnics coneixedors de la promoció 
econòmica local provinents d’una diputació catalana, de la Generalitat, d’una universitat o d’un 
ens similar. 
La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la Diputació, la qual 
resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les subvencions. 
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La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin 
obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, 
amb indicació de la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari renunciés a la subvenció, l’òrgan 
concedent podria acordar atorgar la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb 
l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre 
almenys una de les sol·licituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a 
l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de quinze 
dies. Una vegada l’interessat hagi acceptat la proposta, l’òrgan administratiu emetrà una 
resolució de la concessió i la notificarà.  
S’ha de notificar la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim 
de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, les entitats sol·licitants han 
d’entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.  
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no 
manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de justificar la subvenció per via electrònica o telemàtica mitjançant: 

1. El compte justificatiu normalitzat emplenat i signat degudament, disponible en el web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). En aquest compte justificatiu, s’han de relacionar 
les despeses i cal imputar-hi el 100 % quan el total de la despesa es destini a l’objecte 
de la sol·licitud. No s’hi ha d’incloure cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens. 

2. Documentació gràfica, digital o audiovisual acreditativa de la publicitat de l’actuació, en la qual 
ha de constar el logotip de la Diputació de Girona d’acord amb els requeriments de l’apartat 
d’imatge institucional (www.ddgi.cat/web/nivell/264/imatge-institucional) dl web de la Diputació 
de Girona. 

3. Document de planificació en l’àmbit del desenvolupament econòmic local amb el contingut 
següent: 

1. Preàmbul que inclogui una exposició dels motius, les entitats i els actors que hi han 
participat i la metodologia emprada per elaborar-lo.  

2. Anàlisi i diagnosi de la situació del territori o sector objecte d’actuació utilitzant dades 
socioeconòmiques de fonts oficials, preferentment del Sistema d’Informació 
Socioeconòmica Local (XIFRA), l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) o 
l’Observatori del Treball i Model Productiu, entre d’altres.  

3. Descripció de la metodologia i dels instruments metodològics utilitzats per a la 
diagnosi.  

4. Objectius: situació que s’espera aconseguir i mantenir a conseqüència del projecte. 
Han de ser realistes i han d’estar definits de manera concreta i verificable. 

5. Activitats i resultats previstos: accions concretes i específiques que es proposen per 
executar el projecte i produir resultats.  

6. Pressupost: cost estimat per desenvolupar i executar les activitats que conformen 
el projecte. 

7. Indicadors de seguiment: definició dels indicadors (directes o indirectes) per esbrinar 
fins a quin grau es van assolint els resultats. 

8. Cronograma d’execució: representació en forma de seqüència temporal de les fases 
d’execució del projecte i les activitats previstes. 

4. El formulari d’indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en l’actuació. 
S’han d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10 MB com a 
màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar 
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un únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, amb 
independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En cas de situació excepcional que afecti el desenvolupament de l’actuació subvencionada 
s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte de la subvenció. 
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte 
de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior a l’establert en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost elegible, la subvenció es minorarà 
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge establert en aquestes 
bases. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en l’apartat 
«Compatibilitat de subvencions» d’aquestes bases superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin 
tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
11.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria corresponent. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
12. Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del 
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part finançada 
amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i sempre abans que 
finalitzi el període per a la seva justificació. 
Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona 
o dels organismes que en són dependents  (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.). 
14. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
15. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar un 
canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost 
o del percentatge de finançament. 
16. Invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el 
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, 
d’acord amb els supòsits següents: 

 Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases. 
 Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia de les subvencions concedides, i el president 
de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
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17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es dugui a terme 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de 
protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que 
se’n derivin establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment 
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones afectades 
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció 
de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del 
tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la 
Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels 
drets de les persones interessades, es pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de 
Girona.  
19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació s’entendran com 
a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer 
que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així 
com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona 
en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb les actuacions 
subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, 
senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció 
de la Diputació de Girona i la imatge corporativa. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del 
règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran 
les regles següents: 

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

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

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

fonamenta la concessió de la subvenció. 
 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i 

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

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

 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

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

contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.  
 En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques a les 
quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 € han de comunicar 
a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 

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

1. 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. 

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

subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, 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 sigui sol·licitada per a les finalitats 
relacionades amb la percepció de fons públics. 

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

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

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

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

24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin 
en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència 
d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 
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 
serà el president de la Diputació de Girona. D’aquestes resolucions del president se’n donarà 
compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, establert a 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, aprovació de la 
convocatòria i de la seva resolució, corresponen a la delegació efectuada per la Presidència 
d’aquesta Diputació mitjançant resolució de 20 d’agost de 2019 i poden ser objecte de la seva 
avocació expressa per resolució de la mateixa Presidència. 
Disposició addicional transitòria 
Tots els procediments administratius en matèria de subvencions en tràmit a l’entrada en vigor 
d’aquestes bases s’han de regir per les bases anteriors que els siguin aplicables. 
 
Annex 5 
Bases reguladores de subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament 
econòmic local 
Preàmbul 
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de l’Agenda 
2030 i en la consecució dels  objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit local. 
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens locals tenen un paper essencial en la majoria 
dels ODS, atès que són les administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat 
per involucrar la ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, 
la seva escala d’actuació propicia la realització de projectes transformadors susceptibles 
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles.  
Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els següents objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030: 
— Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 
— Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena 
i productiva i el treball digne per a tothom. 
— Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació. 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir 
subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Girona per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic. Aquest programa de 
suport està adreçat a les entitats locals que tenen capacitat tècnica i econòmica per dur a terme 
projectes de caràcter innovador o disruptiu amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, 
intenció de continuïtat i possibilitat que els projectes siguin transferits a la resta de la demarcació.  
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En aquesta subvenció, de concurrència competitiva, es valorarà, a més del grau de qualitat 
tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte en relació amb les despeses previstes, la planificació 
estratègica del projecte, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial. 
Cal emmarcar les activitats subvencionables en algun dels àmbits de treball següents: 

3. Consolidació empresarial. 
4. Economia social i solidària en l’àmbit de la promoció econòmica.  
5. Atracció d’inversió. 
6. Dinamització i certificacions de qualitat dels polígons d’activitat econòmica. 
7. Economia verda i circular. 
8. Economia creativa. 

2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període que estableix 
la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà una prelació d’acord amb els 
criteris de valoració recollits en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels béns o serveis 
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin necessàries per 
dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es consideren conceptes 
subvencionables: 

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

2. Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació sol·licitada. 
3. La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació. 
4. L’adquisició o el subministrament de material fungible. 
5. Les primes d’assegurances contractades i necessàries per dur a terme l’actuació. 
6. Les despeses de restauració i càterings (només quan s’esdevinguin en el marc de salons 

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

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

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

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

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

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

5. Activitats ludicofestives sense un component de desenvolupament econòmic local i sense 
indicadors de l’activitat. 

6. Premis sense un component de desenvolupament econòmic local i sense indicadors de 
l’activitat. 

7. Aplicacions informàtiques de comerç i despeses relacionades que no tinguin a veure amb 
la plataforma «Comerç a casa - A casa en un clic» de la Diputació de Girona. 

8. Despeses vinculades a inversió. 
9. En cap cas no se subvencionen eines ni serveis similars als que ja ofereix el Departament 

de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL). 
10. Els plans especials urbanístics, plans d’accessibilitat i plans de mobilitat. 
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11. Les sol·licituds que tinguin  per finalitat únicament el finançament de projectes turístics i 
d’estudis. 

El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

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

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

comarcal. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit 
assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions 
de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds. Cada 
sol·licitud s’avaluarà d’acord amb el punt «Criteris de valoració» i, atesa la qualificació obtinguda, 
el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà 
l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost 
de l’activitat o projecte. 
El percentatge a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible, amb un import màxim de 20.000 
€ per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària. 
6. Criteris de valoració 
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria i que 
compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en seran excloses. 
Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de la valoració 
de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat degudament emplenat i 
la documentació especificada en el punt «Procediment de presentació de les sol·licituds». 
Fase 1.1) Puntuació de la sol·licitud segons els criteris establerts a continuació: 

1. Grau de qualitat tècnica de l’actuació, amb una puntuació de fins a 60 punts determinada 
per: 

 L’objectiu 
 La coherència interna i el desenvolupament del projecte 
 La innovació, l’impacte i la transferibilitat del projecte 
 La presència d’estratègies d’ocupació que afavoreixin la incorporació a les actuacions 

de persones en situació d’especial vulnerabilitat socioeconòmica 
2. Situació socioeconòmica del territori, amb una puntuació de fins a 5 punts. Quan l’índex 

d’envelliment i la taxa d’atur registrat de l’entitat sol·licitant estiguin per sobre de la mitjana 
de la demarcació de Girona, cadascun d’aquests apartats es puntuarà amb 2,5 punts. Per 
fer la comparació es prendran com a referència els indicadors de la demarcació de Girona 
següents, segons el servei d’informació estadística local XIFRA: 
 Índex d’envelliment a la província de Girona, amb dades del padró continu de l’últim 

any disponible. 
 Taxa d’atur registrat: mitjana de la demarcació de Girona, amb dades de l’últim mes 

d’octubre disponible. 
3. Grau d’implicació del personal de l’entitat sol·licitant en el desenvolupament del projecte, 

amb una puntuació de fins a 5 punts. 
4. Document de planificació estratègica vigent, aprovat per l’òrgan competent (Junta de 

Govern, Ple...), amb una puntuació de fins a 5 punts. S’entén per planificació estratègica 
un document en què constin els sis elements següents: 
a) Diagnosi de l’àmbit territorial. 
b) Avaluació de l’eficàcia de les activitats en curs. 
c) Examen dels recursos financers, humans i materials utilitzables. 
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d) Establiment de línies estratègiques amb els objectius específics corresponents. per a 
la millora de la situació del territori, les empreses i la població. 

e) Pla d’acció en què s’estableixin els programes i projectes concrets. 
f) Sistema de supervisió, seguiment i avaluació. 

Per accedir a la fase 1.2, les sol·licituds hauran d’haver obtingut una puntuació mínima de 35 
punts. 
Fase 1.2) Els sol·licitants hauran de presentar el projecte davant la Comissió Tècnica. El personal 
tècnic de promoció econòmica adscrit a les entitats adherides haurà de defensar tècnicament els 
projectes. En cas d’absència del tècnic, degudament justificada, es valorarà la proposta de 
presentació que faci l’entitat sol·licitant, però en cap cas no podran fer-ho consultores privades o 
personal extern a l’entitat sol·licitant. Aquesta presentació es farà a les dependències de la 
Diputació de Girona el dia i a l’hora que hagi fixat aquest organisme, i que s’haurà comunicat a 
les entitats sol·licitants una vegada valorades totes les sol·licituds i verificada la validesa de la 
documentació presentada. En cas que l’entitat no hi acudeixi es desestimarà la seva sol·licitud, 
llevat que abans de la data de la compareixença al·legui formalment causes imprevistes o de 
força major. 
La defensa del projecte tindrà una durada màxima de 10 minuts, durant els quals caldrà: 
— Presentar el projecte.  
— Atendre les preguntes i els aclariments de la Comissió Tècnica. 
La fase 1.2 es valorarà amb un màxim de 25 punts. 
Els projectes s’ordenaran en funció de la puntuació obtinguda. Els projectes que, malgrat haver 
assolit una puntuació igual o superior als 50 punts, no obtinguin subvenció perquè s’hagi exhaurit 
la dotació pressupostària passaran a formar part d’una llista de prelació i, en el cas que algun 
dels projectes amb major puntuació renunciï a la subvenció, se seguirà l’ordre de la llista per a 
l’atorgament de la subvenció. Aquest fet serà possible si el procés de renúncia es produeix dins 
del primer mes a comptar de la data de recepció del trasllat de l’acord de concessió. Si la renúncia 
és posterior als trenta dies naturals després de la recepció del trasllat, el Servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local anul·larà la reserva de crèdit corresponent. La llista de 
prelació s’activarà sempre que l’entitat garanteixi l’execució de la totalitat del projecte presentat 
en la sol·licitud. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el termini que 
s’estableixi en la convocatòria. 
Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible 
al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria, que s’ha d’acompanyar 
de la documentació annexa següent, si s’escau: 

o L’acreditació per valorar el grau de concertació territorial. 
o El document de planificació estratègica vigent, aprovat per l’òrgan competent (Junta de 

Govern, Ple...). 
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat. Caldrà utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dia inhàbil, 
el termini finalitzarà el dia hàbil següent.  
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit de la 
sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de 
procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document amb què 
s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, 
prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la 
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sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en aquestes 
bases corresponen al Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

1. La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 

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

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

La Comissió Tècnica valorarà les fases 1.1) i 1.2) descrites al punt «Criteris de valoració». 
Aquesta Comissió està integrada per tècnics del Servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Girona i per experts en promoció econòmica local provinents 
d’una altra diputació catalana, de la Generalitat, d’una universitat o d’un ens similar. 
Una vegada la Comissió Tècnica hagi valorat els projectes, la Comissió Avaluadora farà la 
valoració definitiva i emetrà informe amb el resultat d’aquesta avaluació. 
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de l’informe 
de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, degudament motivada, la 
qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de 
l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions pot estar integrada pels membres següents: 

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

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

3. Dos representants tècnics coneixedors de la promoció econòmica local provinents d’una 
altra diputació catalana, de la Generalitat, d’una universitat o d’un ens similar.  

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de tres membres. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la Diputació, la qual 
resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les subvencions. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin 
obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, 
amb indicació de la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari renunciés a la subvenció, l’òrgan 
concedent podria acordar atorgar la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb 
l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre 
almenys una de les sol·licituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a 
l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de quinze 
dies. Una vegada l’interessat hagi acceptat la proposta, l’òrgan administratiu emetrà una 
resolució de la concessió i la notificarà.  
La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim 
de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, les entitats sol·licitants han 
d’entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.  
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no 
manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables. 
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11. Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 

1. El compte justificatiu normalitzat emplenat i signat degudament, disponible en el web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). En aquest compte justificatiu, s’han de relacionar 
les despeses i cal imputar-hi el 100 % quan el total de la despesa es destini a l'objecte 
de la sol·licitud. No s’hi ha d’incloure cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens. 

2. La memòria dels projectes o accions desenvolupades ha de contenir la documentació 
gràfica, digital o audiovisual acreditativa de la publicitat de l’actuació amb en el logotip de 
la Diputació de Girona, d'acord amb els requeriments de l’apartat d’imatge institucional 
(www.ddgi.cat/web/nivell/264/imatge-institucional) del web de la Diputació de Girona. 

3. El formulari d'indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en l'actuació. 
S’han d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10 MB com a 
màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar 
un únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, amb 
independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En cas de situació excepcional que afecti el desenvolupament de l’actuació subvencionada 
s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte de la subvenció. 
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte 
de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior a l’establert en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost elegible, la subvenció es minorarà 
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge establert en aquestes 
bases. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en l’apartat 
«Compatibilitat de subvencions» d’aquestes bases, superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin 
tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
11.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria corresponent. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
12. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del 
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part finançada 
amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i sempre abans que 
finalitzi el període per a la seva justificació. 
Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona 
o dels organismes que en són dependents  (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.). 
14. Subcontractació 
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Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
15. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar un 
canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost 
o del percentatge de finançament. 
16. Invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el 
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, 
d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia de les subvencions concedides, i el president 
de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es dugui a terme 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de 
protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que 
se’n derivin establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment 
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones afectades 
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció 
de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del 
tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la 
Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels 
drets de les persones interessades, es pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de 
Girona. 
19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació s’entendran com 
a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, així com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona 
en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb les actuacions 
subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, 
senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció 
de la Diputació de Girona i la imatge corporativa. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del 
règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s’aplicaran 
les regles següents: 

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

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

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

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

el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de 

l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

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

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

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

contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques a les 
quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 € han de comunicar 
a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 

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

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

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

subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions 
següents: 

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

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

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per 
a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un procediment 
d’adjudicació de subvenció o ajut. 
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d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, 
particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a les finalitats 
relacionades amb la percepció de fons públics. 

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

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

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

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

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

24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin 
en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència 
d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 
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 
serà el president de la Diputació de Girona. D’aquestes resolucions del president se’n donarà 
compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, establert a 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, aprovació de la 
convocatòria i de la seva resolució, corresponen a la delegació efectuada per la Presidència 
d’aquesta Diputació mitjançant resolució de 20 d’agost de 2019 i poden ser objecte de la seva 
avocació expressa per resolució de la mateixa Presidència. 
Disposició addicional transitòria 
Tots els procediments administratius en matèria de subvencions en tràmit a l’entrada en vigor 
d’aquestes bases s’han de regir per les bases anteriors que els siguin aplicables. 
 
Annex 6 
Bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica 
Preàmbul 
La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de l’Agenda 
2030 i en la consecució dels  objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit local. 
L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides 
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(ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens locals tenen un paper essencial en la majoria 
dels ODS, atès que són les administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat 
per involucrar la ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, 
la seva escala d’actuació propicia la realització de projectes transformadors susceptibles 
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles.  
Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els següents objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030: 
— Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena 
i productiva i el treball digne per a tothom. 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir 
subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Girona per fomentar projectes i accions de promoció econòmica. 
Els projectes i les accions de promoció econòmica s’han d’emmarcar en el context dels àmbits 
de treball i les línies d’actuació següents: 

a) Mercat de treball 
o Millores formatives en l’àmbit ocupacional 
o Orientació laboral 
o Intermediació laboral 

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

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

empresarial comuna, organització de fòrums empresarials, simbiosi industrial, etc.) 
o Economia verda i circular 
o Economia creativa 
o Economia social i solidària en l’àmbit de la promoció econòmica 

c) Sector comercial 
o Cens d’activitat comercial 
o Ordenació comercial 
o Suport a la dinamització comercial 

d) Altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local a valorar per la Comissió 
Avaluadora. 

Les iniciatives han d’aportar valors socials, culturals, mediambientals, de gènere, etc.; han 
d’arribar al màxim de públic possible, i se n’ha de valorar l’impacte. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període que estableix 
la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà una prelació d’acord amb els 
criteris de valoració recollits en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la naturalesa de 
l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels béns o serveis 
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin necessàries per 
dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es consideren conceptes 
subvencionables: 

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

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

sol·licitada. 
o Les despeses de restauració i càterings (només quan s’esdevinguin en el marc de salons 

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

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

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

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

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

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

o Activitats ludicofestives sense un component de desenvolupament econòmic local i sense 
indicadors de l’activitat. 

o Premis sense un component de desenvolupament econòmic local i sense indicadors de 
l’activitat. 

o Activitats relatives a l’organització de fires i mostres, així com activitats de tastos vinculats 
a Girona Excel·lent. 

o Aplicacions informàtiques de comerç i despeses relacionades que no tinguin a veure amb 
la plataforma de comerç «Comerç a casa - A casa en un clic» de la Diputació de Girona. 

o Despeses vinculades a inversió. 
o En cap cas se subvencionen eines ni serveis similars als que ja ofereix el Departament de 

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL). 
El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els ajuntaments i les entitats 
municipals descentralitzades (EMD) de la demarcació de Girona no adscrits de manera individual 
a l’XSLPE i de menys de 10.000 habitants. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit 
assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions 
de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el punt 6 i, atesa la qualificació 
obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es 
determinarà l’import de la subvenció que s’atorgarà, així com el percentatge que representa sobre 
el pressupost de l’activitat o el projecte. 
El percentatge a atorgar serà del 80 % del pressupost elegible, amb un màxim de 2.000 € per 
sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària. En el cas d’ajuntaments de menys de 500 
habitants, el percentatge podrà arribar al 90 %. L’import mínim a sol·licitar haurà de superar els 
1.000 €. 
6. Criteris de valoració 
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria i que 
compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en seran excloses. 
Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de la valoració 
de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat degudament emplenat i 
la documentació especificada en el punt «Procediment de presentació de les sol·licituds». 
En cap cas no se subvencionarà una petició de caràcter general. 
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Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants que obtinguin la millor valoració un cop aplicats els 
criteris objectius que es determinen en aquest punt. La Comissió Avaluadora puntuarà fins a un 
màxim de 100 punts la solvència dels projectes d’acord amb els criteris següents, que l’entitat 
sol·licitant haurà d’acreditar amb el formulari normalitzat de sol·licitud: 
Criteri 1 (fins a 40 punts) 
Informe de recomanacions del Programa de Millora de la Competitivitat Territorial de la Diputació 
de Girona, de menys de 6 anys (40 punts) o més de 5 anys (20 punts). O bé un document de 
planificació estratègica de menys de 6 anys (20 punts) o més de 5 anys (10 punts). 
El document corresponent a l’informe de recomanacions vigent del Programa de Millora de la 
Competitivitat no cal aportar-lo.  
El document de planificació estratègica cal aportar-lo en el moment de formalitzar la sol·licitud i 
haurà d’estar aprovat per l’òrgan competent (Junta de Govern, Ple, etc.) i ha de contenir, com a 
mínim els sis elements següents: 

 Diagnosi de l’àmbit territorial. 
 Avaluació de l’eficàcia de les activitats en curs. 
 Examen dels recursos financers, humans i materials utilitzables. 
 Establiment de les línies estratègiques amb els objectius específics corresponents per 

millorar la situació del territori, les empreses i la població. 
 Pla d’acció en què s’estableixin els programes i projectes concrets. 
 Sistema de supervisió, seguiment i avaluació. 

Criteri 2 (fins a 10 punts) 
Actuacions o elements propis del municipi relacionats amb la promoció econòmica o el 
desenvolupament local (programació de cursos de formació ocupacional, espais allotjament 
empresarial, polígon industrial, borsa de treball pròpia, dinamització comercial, etc.). Cal 
descriure de quin element es tracta.  
En el cas de la titularitat d’un espai d’allotjament empresarial (viver d’empreses o espai de 
cotreball) caldrà estar adherit a la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial, en el 
moment de la presentació de la sol·licitud. 
Criteri 3 (fins a 10 punts) 
Regidoria de Promoció Econòmica o Desenvolupament Local. En el cas de l’EMD serà un càrrec 
polític responsable (vocal) de la promoció econòmica o el desenvolupament local. 
Criteri 4 (fins a 30 punts) 
Població. 

 Més de 2.500 habitants: 10  punts 
 Entre 1.500 i 2.500 habitants: 15  punts 
 Entre 500 i 1.500 habitants: 20 punts 
 Menys de 500 habitants: 30 punts 

Criteri 5 (fins a 10 punts) 
Les entitats adherides a la plataforma «Comerç a casa - A casa en un clic». En el moment de 
presentar la sol·licitud, la base de dades de la plataforma haurà de disposar, com a mínim: 

1. D’un negoci per cada 100 habitants al portal de l’entitat sol·licitant. 
2. D’un producte per cada 100 habitants al portal de l’entitat sol·licitant. 

La puntuació mínima requerida per atorgar les subvencions ha de ser superior a 50 punts. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el termini que 
s’estableixi en la convocatòria. 
Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible 
al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria, que s’ha d’acompanyar 
de la documentació annexa següent, si s’escau: 

o Document de planificació estratègica vigent. 
o Certificat del secretari o la secretària per acreditar la regidoria de promoció econòmica o 

desenvolupament local, o bé del càrrec polític responsable (vocal) de la promoció 
econòmica o el desenvolupament local, en el cas de les EMD. 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat. Caldrà utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
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La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en inhàbil, el 
termini finalitzarà el dia hàbil següent.  
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit de la 
sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes que estableix la legislació de 
procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document amb què 
s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, 
prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la 
sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en aquestes 
bases corresponen al Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

o La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en 
aquestes bases. 

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

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

La Comissió Avaluadora ha d’ordenar les sol·licituds que s’adeqüen a la convocatòria de més a 
menys puntuació per distribuir la subvenció fins que s’exhaureixi l’aplicació pressupostària. En 
cas d’empat, el criteri que s’aplicarà per atorgar la subvenció serà prioritzar el municipi amb 
menys habitants. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe que 
concreti el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de l’informe 
de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, degudament motivada, la 
qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de 
l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: 

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

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

La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la Diputació, la qual 
resol definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les subvencions. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin 
obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, 
amb indicació de la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari renunciés a la subvenció, l’òrgan 
concedent podria acordar atorgar la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb 
l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre 
almenys una de les sol·licituds denegades. 
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D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a 
l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de quinze  
dies. Una vegada l’interessat hagi acceptat la proposta, l’òrgan administratiu emetrà una 
resolució de la concessió i la notificarà. 
La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim 
de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, Les entitats sol·licitants han 
d’entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu. 
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no 
manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de justificar la subvenció per via electrònica o telemàtica mitjançant: 

1. El compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament, disponible en el web de 
la Diputació (www.ddgi.cat). En aquest compte justificatiu s’han de relacionar les 
despeses i cal imputar-hi el 100 % quan el total de la despesa es destini a l’objecte de la 
sol·licitud. No s’hi ha d’incloure cap import d’IVA recuperable o deduïble per l’ens. 

2. Documentació gràfica, digital o audiovisual acreditativa de la publicitat de l’actuació amb en 
el logotip de la Diputació de Girona, d’acord amb els requeriments de l’apartat d’imatge 
institucional (www.ddgi.cat/web/nivell/264/imatge-institucional) del web de la Diputació de 
Girona. 

3. El formulari d’indicadors i objectius de desenvolupament sostenible implicats en 
l’actuació, disponible en el web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 

S’han d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’adjuntar al compte justificatiu en arxius en format PDF de 10 MB com a 
màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar 
un únic arxiu en format PDF. No s’accepten contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, amb 
independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En cas de situació excepcional que afecti el desenvolupament de l’actuació subvencionada 
s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte de la subvenció. 
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte 
de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior a l’establert en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost elegible, la subvenció es minorarà 
proporcionalment aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge establert en aquestes 
bases. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en l’apartat 
«Compatibilitat de subvencions» d’aquestes bases, superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin 
tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
11.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria corresponent. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
12. Pagament 
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El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del 
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part finançada 
amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i sempre abans que 
finalitzi el període per a la seva justificació. 
Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació de Girona 
o dels organismes que en són dependents  (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.). 
14. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
15. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar un 
canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost 
o del percentatge de finançament.  
16. Invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el 
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, 
d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia de les subvencions concedides, i el president 
de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es dugui a terme 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que recull l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de 
protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que 
se’n derivin establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment 
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones afectades 
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció 
de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del 
tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la 
Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels 
drets de les persones interessades, es pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de 
Girona. 
19. Verificació i control 
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Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació s’entendran com 
a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer 
que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així 
com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona 
en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb les actuacions 
subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la premsa, 
senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests documents la subvenció 
de la Diputació de Girona i la imatge corporativa. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del 
règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran 
les regles següents: 

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

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

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

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

el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de 

l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

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

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 

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

contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
22. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i comunicar als 
òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present 
en el procediment o pugui afectar-lo.  
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 

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

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

subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
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En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions 
següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin 
en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència 
d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases tindran vigència l’1 de gener de 2023 i deroguen les bases reguladores  per 
fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica publicades en el BOPG núm. 190, d’1 d’octubre 
de 2021. 
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 
serà el president de la Diputació de Girona. D’aquestes resolucions del president se’n donarà 
compte en la primera sessió del Ple de la Diputació que es dugui a terme. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, establert a 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, aprovació de la 
convocatòria i de la seva resolució, corresponen a la delegació efectuada per la Presidència 
d’aquesta Diputació mitjançant resolució de 20 d’agost de 2019 i poden ser objecte de la seva 
avocació expressa per resolució de la mateixa Presidència.  
Disposició addicional transitòria 
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Tots els procediments administratius en matèria de subvencions en tràmit a l’entrada en vigor 
d’aquestes bases s’han de regir per les bases anteriors que els siguin aplicables.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt setzè de l'ordre del dia: aprovació 
inicial de diverses bases reguladores de subvencions del Servei de Promoció Econòmic 
Local, també per la nul·litat del 2023. Té la paraula el vicepresident primer. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i presenta la proposta de la 
Comissió que presideix: Gràcies, president. En aquest cas, com hem fet els quatre últims 
anys des de l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Local, el que fem és aprovar totes 
les bases que tracten d'ajudes que fem als municipis de forma recurrent. En aquest cas, 
són sis bases, que hi ha les bases de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica, hi ha la Xarxa de Mercats, hi ha la convocatòria referent al comerç de 
proximitat, la dels plans d'actuació, la del projecte Singulars i la convocatòria també de 
tots aquells municipis que no estan adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica, però que sí que realitzen accions de promoció econòmica. En aquest cas, 
simplement actualitzem les bases. No hi ha cap canvi significatiu. En aquest cas, 
destacar en el cas de les bases de la Xarxa dels Serveis Locals de Promoció Econòmica 
i la Xarxa de Mercats que canviem la forma d'aquesta subvenció. Fins ara es plantejava 
com una subvenció en concurrència competitiva; en aquest cas, al final, totes les 
sol·licituds que es presenten i compleixen els requisits acaben sent ateses. Per tant, no 
es tracta d'unes convocatòries que tinguin concurrència competitiva, sinó que són, en 
aquest cas, de concurrència no competitiva. En aquest cas, per tant, el que fem és 
canviar les bases per tal que sigui més senzill poder fer aquestes sol·licituds i per tal 
d'agilitzar els tràmits, en aquest cas, a les entitats locals i en els mercats sedentaris. 
Moltes gràcies. 
El senyor President, intervé i diu: Moltes gràcies. Aquí també queden convocades totes 
les convocatòries de Promoció Econòmica. Alguna qüestió? No? Per tant, entenem que 
queda aprovat també per unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
17. Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de 

subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes 
locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge – Habitatge 

 
“El servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció econòmica i 
Cooperació Local, fomenta la planificació de les polítiques d’habitatge dels municipis de 
la demarcació mitjançant aquesta línia de subvencions. Així doncs, en el marc del Pla 
Estratègic de Subvencions vigent a través d’aquesta línia per als ajuntaments es promou 
la planificació de les actuacions en l’àmbit de l’habitatge a través de projectes, plans i 
programes.  
 
A causa de l’experiència adquirida amb les convocatòries anteriors, es proposa modificar 
les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments per a estudis, 
plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.  
 
2. Tant el contingut com la tramitació de la modificació les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes 
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locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge s’ajusten als requeriments de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), al RD 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS, i a l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona.  
 
3. Els canvis en les bases de les subvencions que s’han introduït afecten a: 

 La penalització de la base 4a per als destinataris que en les dues anteriors 
convocatòries anuals completament resoltes hagin renunciat o se’ls hagi revocat 
totalment les subvencions concedides.  

 El límit d’import mínim per aquesta subvenció que no podrà ser inferior a 1.500€ 
 La puntuació màxima de la temàtica principal d’urbanisme es modifica fins a 3 

punts per tal d’equilibrar les possibilitat d’actuacions en aquest àmbit. 
 Els criteris de gradació per possibles incompliments, els quals s’especifiquen els 

casos en que la subvenció podrà ser reduïda. 
 L’autorització per la utilització de les dades presentades en els estudis amb 

finalitats estadístiques i poder-ne fer difusió de la documentació gràfica que no 
comporti cap incompliment de la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 Es modifica el termini de justificació que passa a ser de vuit mesos.  
 El termini màxim per sol·licitar pròrroga, el qual serà fins a quinze dies naturals 

abans de la finalització del termini de justificació. 
 Es modifica la Disposició Addicional primera en el sentit de suprimir la referència 

als recursos contra la convocatòria perquè no correspon incloure aquesta 
regulació en les Bases.  

 S’afegeix una disposició addicional tercera sobre les atribucions de la Junta de 
Govern que tenen el seu origen en la delegació efectuada per la Presidència en 
la resolució de 19 d’agost de 2019 i que poden ser objecte de la seva avocació 
expressa per la mateixa Presidència.  

 S’afegeix una disposició addicional transitòria que preveu l’entrada en vigor de 
la penalització prevista de la base número 4.   

 
4. L’òrgan competent per aprovar la modificació de les bases esmentades és el Ple de 
la Diputació.  
 
D’acord amb aquets antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i proposa al Ple 
que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en 
l’àmbit de les polítiques d’habitatge, el text íntegre de les quals es transcriu literalment 
a continuació: 

 
“Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, 
programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 
1. Definició de l’objecte  
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona destinades a l’atorgament d’ajuts 
econòmics als ajuntaments per finançar estudis, plans, programes i projectes locals amb 
l’objectiu de fomentar la planificació i execució de les polítiques d’habitatge en els seus diferents 
àmbits. 
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2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període 
fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació de Girona, i establint-
ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap 
cas pot superar el seu valor de mercat. 
Es consideren despeses subvencionables les referents a la redacció d’estudis, plans, projectes 
i programes locals (projectes d’estudi, anàlisi, planificació, coordinació i/o execució) relacionats 
amb l’àmbit de la gestió de les polítiques locals d’habitatge, d’acord amb el detall de la base 6a, 
que no siguin despeses d’execució d’inversió i que facin referència a l’afectació dels habitatges 
principals, habituals i permanents. 
Quan a les despeses subvencionables hi hagi vinculades actuacions en rehabilitació o 
construcció d’habitatge social, l’immoble ha de ser de propietat municipal, o l’ajuntament ha 
d’acreditar documentalment que s’ha produït una cessió a l’Administració per part del propietari 
per un període mínim de sis anys. 
La contractació de les despeses subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa.  
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de 
la subvenció. 
Són despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l’1 de gener de l’any 
de la convocatòria i la finalització del termini de justificació que s’indica en l’apartat 12.2 
d’aquestes bases. 
Aquestes despeses poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en 
exercicis anteriors al de la justificació.  
4. Destinataris 
Poden concórrer a les convocatòries de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats de capital íntegrament 
municipal) inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i 
les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i en la normativa que la desenvolupa. 
Estan exclosos de poder sol·licitar la subvenció els destinataris que en les dues anteriors 
convocatòries anuals resoltes hagin renunciat a les subvencions concedides o se’ls hagin 
revocat totalment. 
S'entendrà que una convocatòria està resolta quan hagin finalitzat tots els tràmits de revocació 
o anul·lació de les subvencions atorgades. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
- Les subvencions no poden excedir els percentatges següents, calculats sobre 
l’import de les despeses subvencionables segons el tram de població: 

 Tram de població Percentatge 
Fins a 1.000 habitants fins al 95 % 
De 1.001 a 2.000 habitants  fins al 90 % 
De 2.001 a 5.000 habitants  fins al 80 % 
De 5.001 a 10.000 habitants  fins al 75 % 
De 10.001 a 20.000 habitants  fins al 70 % 
Més de 20.000 habitants fins al 50 % 

- L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar 
l’import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions 
que s’acordin. Les condicions de les ampliacions, de com a màxim una quantitat addicional d’un 
import igual al del crèdit assignat inicialment, serà determinat específicament en cada 
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convocatòria i només podran estar motivades per poder atendre un major nombre de sol·licituds 
o atorgar un major import en les subvencions. 
- La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en la base següent i, atesa la 
puntuació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que 
representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. Es podrà atorgar una subvenció per un 
import menor al sol·licitat o al màxim atorgable, segons escaigui, amb l’objectiu de repartir 
proporcionalment el crèdit assignat en la convocatòria entre les sol·licituds subvencionables en 
funció dels punts obtinguts per cadascuna, aplicant els criteris de valoració establerts en la base 
següent. 
- L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 10.000 € ni inferior a 
1.500 €. 
6. Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els assenyalats 
seguidament amb les puntuacions màximes que es detallen: 
a) Segons l’àmbit principal del pla, programa o projecte objecte de la subvenció  

Temàtica principal Màxim 
Polítiques socials 2 
Planificació 2 
Projectes de construcció d’habitatges destinats a polítiques socials (obra nova o 
rehabilitació) 

4 

Serveis d’intermediació en l’habitatge 2 
Gestió i millora dels serveis locals 2 
Rehabilitació 2 
Eficiència energètica 2 
Urbanisme (ha de comportar la creació d’habitatge destinat a polítiques socials) 3 
Habitatges d’ús turístic  2 

b) Altres 
Altres puntuacions Màxim 
Relació amb altres àmbits de les polítiques d’habitatge, incorporació de la 
perspectiva de gènere, transversalitat i cooperació amb altres departaments 

6 

Innovació en el projecte 4 
Incorporació d’eines de planificació, seguiment i avaluació 3 

Cada sol·licitud podrà obtenir 17 punts com a màxim. 
Si en la valoració dels criteris anteriors no s’obté una puntuació mínima de 5 punts, les 
sol·licituds seran desestimades. 
7. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau, 
s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir proporcionalment la subvenció en els casos 
següents:  
a) Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment 
el de l’import de la despesa subvencionable.  
b) En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa per justificar en 
l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge 
de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa per justificar. No s’efectuarà la reducció 
si la desviació pressupostària és inferior al 10% entre el pressupost acceptat i el cost final 
justificat, però no es podran superar els límits assenyalats en la base 5.1. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada inicialment.  
c) Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en la 
base 14a, superin la despesa efectiva. 
8. Procediment de presentació de sol·licituds  
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, en el termini establert en 
la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
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(www.ddgi.cat). En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds 
coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
La sol·licitud haurà d'estar signada per l’alcalde, mitjançant signatura electrònica, amb un 
certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica a través de la 
plataforma EACAT.  
Caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació suficient per poder valorar la puntuació de la 
base 6a. Potestativament: 
– Pressupost de l’actuació a subvencionar (en cas que sigui externalitzat). 
– Memòria de l’estudi o projecte. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format 
PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip o RAR. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’ha esmenat cap defecte, s’entén que l’interessat ha desistit 
de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos 
a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
El centre gestor d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i ordenació de l’expedient 
per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les actuacions d’instrucció comprendran: 
 La comprovació del compliment dels requisits establerts en aquestes bases per 
accedir a la condició de beneficiari. 
 L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
 La petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin necessaris 
en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en el qual es 
concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor d’Habitatge, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formularà la proposta de resolució degudament motivada. 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació 
de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:  
President:  El president de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local o en qui delegui 
Vocals: El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals 
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 
La tècnica del Servei d’Habitatge 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
10. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les 
subvencions.  
La Junta de Govern haurà d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos 
a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre 
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desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució es notificarà de 
manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat.  
11. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d'un mes a comptar 
a partir de l’endemà de la notificació de la resolució l'ajuntament beneficiari no manifesta el 
contrari, s'entendrà que han estat acceptades, així com les condicions generals i específiques 
fixades que hi siguin aplicables. 
12. Justificació  
12.1 Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica mitjançant el 
model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, que estarà disponible 
en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació que justifiqui la 
realització de l’actuació subvencionada i que es determina seguidament: 
– En cas que es tracti d’un estudi, es lliurarà l’estudi realitzat amb la metodologia 
emprada, l’objectiu i els indicadors de seguiment i control, i altres dades que es considerin 
rellevants. 
– En cas que es tracti d’un programa de polítiques d’habitatge, s’adjuntarà l’explicació 
dels objectius assolits amb els recursos necessaris per a la seva execució i l’explicació amb els 
indicadors de seguiment i control. 
– Si es tracta d’algun tipus de projectes d’obres, es lliuraran plànols i memòria, 
seguiment del programa i manteniment de l’habitatge o habitatges. 
– Si es tracta de la redacció de pla local d’habitatge (PLH), es lliuraran els documents 
del PLH o PLH simplificat i una síntesi del pla segons el contingut que preveu la Llei del dret a 
l’habitatge. En cas que estigui ja aprovat, s’adjuntarà l’acord d’aprovació definitiva. 
– En tots els casos, l’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat 
establerta a la base 20a. 
La Diputació de Girona podrà utilitzar les dades presentades en els estudis amb finalitats 
estadístiques i fer difusió de la documentació gràfica que no comporti cap incompliment de la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
La documentació s’ha d’annexar en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. Els 
documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un únic 
arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip o RAR. 
Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la despesa 
subvencionada.  
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el període 
d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es 
comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el 
termini de quinze dies hàbils. 
12.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà un cop passats vuit mesos de la 
notificació de la resolució. Aquest termini de justificació es podrà ampliar mitjançant una 
resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació. L’ampliació del termini de justificació comportarà també 
la del període d’execució de les despeses subvencionades que recull la base 3a. 
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga serà de fins als quinze dies 
naturals abans de finalitzar els terminis de justificació. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
12.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el 
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà 
de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció. 
13. Pagament  
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Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació de Girona 
podrà efectuar, mitjançant transferència bancària, els pagaments totals o parcials de l’import 
atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats  i que hagin estat comprovats de 
forma favorable pel centre gestor d’Habitatge. 
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte 
justificatiu corresponent.  
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
15. Subcontractació  
Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció, 
però les obligacions econòmiques que se’n deriven hauran d’anar a càrrec de l’ajuntament 
respectiu.  
16. Modificació de les subvencions 
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte, el destí de la subvenció o l’habitatge 
objecte de subvenció atorgada una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, però 
s’admetran modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte en la 
concessió. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment les subvencions, amb l'obligació 
per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en 
els supòsits següents: 
 Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
 Els altres que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona.  
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de 
protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions 
que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 
6.1 c). En cas que 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.  
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No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció. 
Serà suficient acreditar la difusió de la subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web 
municipal, al tauler d’anuncis municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació 
del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, 
s’aplicaran les regles següents: 
 Si encara és possible complir l’obligació en els termes establerts, el centre gestor 
requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no 
superior a quinze dies, amb l’advertència expressa que aquest incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 
 Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible complir-la en els termes establerts, el centre gestor pot establir mesures 
alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es fixarà un termini no superior a quinze dies perquè 
l’adopti, amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
22. Altres obligacions dels beneficiaris 
 Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i 
complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  
 Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin 
les activitats subvencionades. 
 Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
 Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com   a   
mínim   tres   ofertes   a   diferents   proveïdors,   amb   caràcter   previ   a  la 
contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del 
bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el  mercat un  nombre  
suficient d’entitats  que  puguin   portar  a  terme  l’execució, prestació o lliurament 
requerits, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.  
 Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la normativa 
de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
 En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 
10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 
23. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu 
parer, s’hagi produït o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar 
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
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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 de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa 
per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat 4t de l'article 3 de la Llei de 
transparència. 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, seran aplicables el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions. 
 El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
 Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  
25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens resoldre les incidències que es produeixin 
en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la 
competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions 
o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per 
resoldre’ls serà el president de la Diputació de Girona.  D’aquestes resolucions del president, 
se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació de Girona. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, l’aprovació de 
la convocatòria i la seva resolució li corresponen per delegació de la Presidència de la Diputació 
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de Girona, efectuada mitjançant resolució de 19 d’agost de 2019, i poden ser objecte d’avocació 
expressa per resolució de la mateixa Presidència.   
Disposició transitòria 
L’exclusió de destinataris prevista en la base número 4 s’aplicarà un cop hagin transcorregut 
dos anys des de l’entrada en vigor d’aquestes bases.” 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases reguladores de 
subvencions descrit al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el que 
disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar un anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així com 
una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el 
termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, la modificació 
de les bases quedarà aprovada definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President comenta que ara passaríem a l'aprovació també inicial de les 
modificacions de les bases reguladores de matèria d'habitatge en les seves diferents 
convocatòries. També per la novetat del 23. I per tant, li demanaria al senyor Ayats que 
del punt dissetè al vint-i-unè, aquests cinc punts, els expliqués tots de cop. Si volen, els 
votarem en bloc i si algun grup té algun vot diferent en algun punt determinat, si us plau, 
que m’ho faci saber a fi i efecte de fer la votació nominal per punts, d'acord? Té la paraula, 
el senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, pren la paraula i 
manifesta: Moltes gràcies. En aquest cas, abans també, però en aquest cas, abans de 
la comissió informativa, vam tenir oportunitat de convocar tots els grups i poder-ne parlar 
extensament, de quines eren les propostes de modificació que es feien en aquestes 
bases. Dir que molts dels canvis són arran també de la interlocució amb els ajuntaments 
i que aquesta és la nostra voluntat, amb l'objectiu de facilitar al màxim, que el que hem 
volgut era ordenar-ho també i que els terminis fossin clars i que s'anessin repetint al llarg 
de les diferents convocatòries. Bàsicament, els canvis que es produeixen, la majoria són 
comuns al conjunt de les línies que avui presentem. Per tant, encara té més sentit que 
ho puguem fer de forma agrupada. S'amplia els terminis de justificació, que passen vuit 
mesos, que és un exemple de les peticions que s'han fet de forma successiva per part 
dels municipis. N'hi ha una altra, que és el fet que es proposa, i sense efectes retroactius 
—i vull deixar molt clar això de «sense efectes retroactius»— que el fet que a partir 
d'aquest 2023, si es renuncia de forma total a dues vegades, hi hagi un any en el qual 
aquests ajuntaments no s’hi puguin presentar, i ho fem amb la voluntat de ser al màxim 
d’eficients i d’eficaços, i que aquells recursos que quan establim els pressupostos han 
d'anar a polítiques d'habitatge, doncs hi puguin anar i que no vagin als romanents, 
perquè creiem que aquest no és l'objectiu. S'hi afegeixen altres elements com molt 
tècnics, en aquest cas també amb l'objectiu de facilitar com la vocació a la presidència 
en moments determinats, i això és simplement que en períodes en els quals no hi hagi 
convocatòries de juntes de govern es puguin seguir duent a terme i altres també, com 
la utilització de les dades amb finalitats estrictament estadístiques. A més d'aquests 
canvis, que aquests són alguns dels canvis generals, també n'hi ha d'específics, tal com 
ens explicava també a la comissió informativa. En el cas dels estudis, que es puja el 
límit a 1.500, per tant, que en aquest cas es puja aquest límit i el mínim és més alt del 
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que hi havia fins en aquests moments. En el cas de les inversions, hi poso algun cas a 
tall d'exemple, que a partir d'aquí hi ha les actuacions de climatització o es modifiquen 
les actuacions de pintura per tal que els habitatges que estan en propietat dels 
ajuntaments estiguin en les màximes bones condicions. També amb la voluntat de 
facilitar, en el cas de la línia d'adquisició, que aquestes sol·licituds es puguin presentar 
de forma individual, així si es tenen problemes en alguna d'elles, doncs no s'hagi de fer 
de nou tot el conjunt de la societat. Finalment, en el cas de la pobresa energètica, que, 
com bé saben en el seu moment, es tractava d'una prova pilot i que qui hi podia accedir 
només eren aquells que eren centres coordinadors, per tant, aquells municipis que 
havien entrat a l'inici com a prova pilot, hi ha un moment que es fa una línia genèrica, 
que és la que, com la que avui presentem, això ja va ser l'any passat. Per tant, aquí hi 
tenen accés tots els municipis i, per tant, hi ha d'haver aquesta modificació per tal de 
poder-ho facilitar. A grans trets, una mica, aquests són els canvis que proposaríem de 
cara a aquestes noves línies de subvencions d'habitatge per al 2023. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Ayats. Alguna consideració per part de 
vostès? Entenc que la senyora Guillaumes? Vinga. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i manifesta: Gràcies, president. Bé, 
manifestar que a tot el paquet de punts relacionats amb habitatge votarem a favor. Però 
sí que volíem aprofitar, a banda de per manifestar el nostre posicionament —i no és la 
primera vegada que ho fem—, que com a CUP-Amunt creiem que l'habitatge no pot ser 
un luxe en mans d'uns pocs i que en el desenvolupament d'una vida digna, evidentment, 
hem de comptar amb un habitatge com a qüestió fonamental. En els diversos punts que 
es porten a Ple avui —el diputat ja ho ha explicat molt bé— signifiquen un paquet de 
mesures proposades des de l'equip de govern de la Diputació de Girona per revertir 
aquesta situació d'emergència habitacional actual. Són mesures molt diverses: 
subvencions per a estudis, plans i programes, per a la gestió de polítiques socials, 
d'habitatge, per a inversions d'habitatges socials i també per contribuir a la lluita contra 
la pobresa energètica. Són mesures que per això hem votat a favor, perquè les entenem 
com a necessàries i també útils per revertir aquesta situació d'emergència habitacional, 
però no ens en podem estar d'utilitzar i aprofitar l'altaveu que tenim ara per demanar o 
fer evident que aquestes mesures que es plantegen avui aquí al Ple no poden anar 
deslligades d'altres mesures més estructurals. El diputat parlava que s'havien fet alguns 
canvis generals i específics en les subvencions. Nosaltres parlem de canvis estructurals 
—i no és la primera vegada que ho diem— que vagin a l'arrel de la solució dels 
problemes. I alguna d’aquestes mesures estructurals podria ser, per exemple, 
l'expropiació dels pisos buits en mans dels bancs, el lloguer el 20 % del salari com a 
màxim, aturar els desnonaments —que també és una sagnia que no para i no s'està 
donant una mica la resposta que caldria en aquesta situació— o garantir, per exemple, 
els subministraments a rendes més baixes. En relació amb aquest tema de l'expropiació, 
insistim —i sempre aprofitem qualsevol altaveu que tenim per explicar-ho— que és una 
mesura que és urgent per raons d'interès general. A vegades es parla de les raons 
d'interès general i sense compensació de tot el parc d'habitatges buits en mans dels 
bancs i dels grans tenidors, i que considerem que seria important incorporar los un parc 
públic d'habitatges. I, per acabar, no ens allargarem avui en aquest punt, i donat que 
estem en un context en què probablement moltes àrees de la Diputació de Girona 
s'estan plantejant ja els pressupostos de cara al 2023, sí que pensem que seria 
interessant —i esperem que reculli el guant el diputat d'Habitatge— que dins el catàleg 
de serveis de l'any vinent s'incloguessin noves línies relacionades amb la promoció de 
cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Ens sembla que és un model d'habitatge aquest, 
el cooperatiu, una alternativa molt viable per incrementar el parc d'habitatge assequible. 
Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Ayats. 
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El diputat senyor Quim Ayats, respon: Sí, molt, molt breument. Primer, referent al 
sistema cooperatiu, que sap que és un sistema que tenim en compte o una opció que 
tenim en compte i que, per tant, quan es fa assessorament en aquest sentit a través del 
catàleg de servei, el Departament d'Habitatge ho fa i, per tant, ja el dona. Respecte a la 
proposta que són d'equip de govern, jo li diria que va més enllà. Va més enllà, 
precisament, si aquesta neix per les necessitats que ens expressen des dels municipis 
de quins són els canvis que hem de fer en aquestes línies de subvencions? Però també 
si fem unes reunions prèvies a nivell de grups en les quals tothom pot expressar quines 
són aquestes voluntats o aquests canvis i propostes de millores. Per tant, jo diria que va 
més enllà de la voluntat, que evidentment és compartida per al conjunt del Govern. 
Respecte a... Jo crec que hi ha un objectiu suprem i que hem compartit sempre i que és 
el que nosaltres el que buscàvem era que hi hagi el parc públic d'habitatge, que es pugui 
ampliar al màxim possible a tots els municipis de les comarques gironines, i en aquesta 
direcció, precisament, van aquestes línies, no només amb nivell d'adquisició, sinó que 
estiguin el màxim de bones condicions. I afegint una altra una altra reflexió respecte al 
pressupost. Miri, el pressupost és evident que està en fase d'estudi, però el que també 
li puc assegurar a dia d'avui és que cada any s'ha anat al màxim respecte a les línies de 
subvencions, en el sentit que aquestes convocatòries, en aquest cas avui són les bases, 
però quan hi ha les convocatòries hi ha un marge d'ampliació i sempre s'ha utilitzat el 
màxim del marge d'ampliació per donar resposta a tots els municipis. I no només hem 
donat resposta a tots els municipis que s'havien presentat en aquestes convocatòries, 
sinó que, a més a més, l'any següent les hem consolidat. Per tant, sempre es podrà fer 
més. Sempre voldrem fer més. Nosaltres mateixos estem conjurats per voler fer molt 
més, i tenim claríssim que aquesta és una prioritat a nivell d'habitatge, però també hi ha 
uns fets objectius que han passat fins a dia [...] i també a nivell pressupostari, i és 
aquesta consolidació i augment que s'ha produït any a any. Moltes gràcies. 
El senyor President, intervé i manifesta: Moltes gràcies. Absolutament d'acord amb el 
que diu el senyor Ayats. I respecte al que vostè ha dit de l'altaveu, és a dir, jo ja em 
sembla bé que faci servir els altaveus, però nosaltres no tenim cap facultat respecte al 
que vostè ha manifestat sobre l’expropiació, etcètera. Nosaltres tenim facultat sobre el 
que ha explicat el senyor Ayats, amb tota la voluntat de fer-ho i de consolidar-ho, però 
que en tot cas està molt bé que tinguem els altaveus, però en tot cas, el públic que 
escolta aquest altaveu avui no té les facultats per fer el que vostè proposa quan l'ha fet 
servir. En tot cas, si no els sembla malament, votaríem en bloc. Sí? Doncs del punt 17 
al 21 hi ha algun vot en contra i alguna abstenció? No? Per tant, s'aprova per unanimitat 
els cinc punts. Moltíssimes gràcies. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
18. Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores 

de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per la gestió de les 
polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal – Habitatge 

 
El servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció econòmica i 
Cooperació Local, fomenta l’accés a les polítiques d’habitatge a tota la població dels 
territoris a través dels serveis comarcals d’habitatge mitjançant aquesta línia de 
subvencions. Així doncs, en el marc del Pla Estratègic de Subvencions vigent a través 
d’aquesta línia per als consells comarcals es promou l’execució de les polítiques 
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d’habitatge a tot el territori en el seu sentit més ampli per tal de donar resposta a la 
ciutadania dins de l’àmbit dels serveis comarcals d’habitatge. 
 
A causa de l’experiència adquirida amb les convocatòries anteriors, es proposa modificar 
les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments i consells 
comarcals per la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal.  
 
Tant el contingut com la tramitació de la modificació les bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per la gestió de les polítiques 
socials d’habitatge en l’àmbit comarcal s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (LGS), al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona.  
 
Els canvis en les bases de les subvencions que s’han introduït afecten a: 

 La penalització de la base 4a per als destinataris que en les dues anteriors 
convocatòries anuals completament resoltes hagin renunciat o se’ls hagi revocat 
totalment les subvencions concedides.  

 L’autorització per la utilització de les dades presentades amb finalitats 
estadístiques i poder-ne fer difusió de la documentació gràfica que no comporti 
cap incompliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

 El termini màxim per sol·licitar pròrroga, el qual serà fins a 15 dies naturals abans 
de la finalització del termini de justificació. 

 Es modifica la Disposició Addicional primera en el sentit de suprimir la referència 
als recursos contra la convocatòria perquè no correspon incloure aquesta 
regulació en les Bases.   

 S’afegeix una disposició addicional tercera sobre les atribucions de la Junta de 
Govern que tenen el seu origen en la delegació efectuada per la Presidència en 
la resolució de 19 d’agost de 2019 i que poden ser objecte de la seva avocació 
expressa per la mateixa Presidència.  

 S’afegeix una disposició addicional transitòria que preveu l’entrada en vigor de 
la penalització prevista de la base número 4.   

L’òrgan competent per aprovar la modificació de les bases esmentades és el Ple de la 
Diputació.  
 
D’acord amb aquests antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i proposa al Ple 
que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments i consells comarcals per la gestió de les polítiques socials 
d’habitatge en l’àmbit comarcal, el text íntegre de les quals es transcriu literalment a 
continuació:  

 
“Bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments i consell comarcals per 
la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal  
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 departament d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona destinades a finançar els 
serveis comarcals d’habitatge gestionats per ajuntaments i consells comarcals, amb l’objectiu 
de fomentar l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona. 
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2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període 
fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació de Girona, i establint-
ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les despeses 
de funcionament i gestió de l’oficina local o comarcal d’habitatge que no siguin d’inversió i que 
es detallen a la base 6a amb caràcter enunciatiu. 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap 
cas pot superar el seu valor de mercat. 
Són despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 16 de novembre 
de l’any anterior a la convocatòria i la data límit de la justificació de les esmentades despeses, 
segons els termini establert a la base 12a, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera 
total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
La contractació de les despeses subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i amb la resta de normativa vigent en matèria 
de contractació administrativa.  
No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter 
de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la 
subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
ajuntaments i els consells comarcals que ofereixin serveis comarcals d’habitatge i que estiguin 
inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona, que compleixin els requisits i les 
condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a la normativa que la desenvolupa. 
Estaran exclosos de poder sol·licitar la subvenció els destinataris que en les dues anteriors 
convocatòries anuals resoltes hagin renunciat a les subvencions concedides o se’ls hagin 
revocat totalment. 
S'entendrà que una convocatòria està resolta quan hagin finalitzat tots els tràmits de revocació 
o anul·lació de les subvencions atorgades. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
- L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar 
l’import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions 
que s’acordin. Les condicions de les ampliacions, de com a màxim una quantitat addicional d’un 
import igual al del crèdit assignat inicialment, es determinaran específicament en cada 
convocatòria i només podran estar motivades per poder atendre un major nombre de sol·licituds 
o d’atorgar un major import en les subvencions. 
- L’import de cada subvenció tindrà un import màxim de 18.000 € i un mínim de 1.000 
€ per a cada ajuntament o consell comarcal subvencionat. 
- La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de cada 
sol·licitud. L’avaluació es farà d’acord amb els criteris establerts en la base següent i, atès el 
pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà 
l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost 
del servei. Es podrà atorgar una subvenció per un import menor del sol·licitat o del màxim 
atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el crèdit assignat en 
la convocatòria entre les actuacions subvencionables. 
6. Criteris de valoració i imports 
Els criteris que serviran per calcular l’import subvencionable són els que es detallen als apartats 
següents: 
a) Difusió 
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L’aportació serà per a l’edició de material amb la informació dels serveis de programes 
d’habitatge comarcal i/o l’actualització dels espais d’habitatge del lloc web corporatiu.  
L’import variarà en funció del nombre d’habitants a què s’estengui el servei: 

Població inferior a 50.000 habitants Fins a 500 € 
Població superior a 50.000 habitants Fins a 700 € 

b) Serveis d’assessorament sobre el deute en habitatge 
L’import de l’aportació econòmica per a aquest servei variarà d’acord amb els supòsits següents: 

Nombre d’expedients tramitats Fins a 70 € per expedient 
Municipis on es realitzin assessoraments nous amb 
tramitació d’expedients 

Fins a 200 € per municipi 

S’entén per expedient la documentació que elabora el mediador del servei amb la informació 
de l’usuari pel que fa a règim de tinença de l’habitatge, condicions econòmiques i familiars i la 
documentació que acrediti la seva situació. En cap cas tindrà consideració d’expedient l’atenció 
i la informació a l’usuari sense que comporti elaboració de documentació qualitativa. 
Es comptabilitzaran tots els municipis de la comarca on es realitzin assessoraments i/o 
tramitació d’expedients del servei d’assessorament sobre el deute en habitatge, excepte els 
municipis que disposin d’un servei propi d’assessorament sobre el deute hipotecari. Tampoc es 
comptabilitzarà la capital de la comarca en cas que l’ens sol·licitant sigui un ajuntament. 
Només es comptabilitzaran els expedients iniciats en el període establert a la base 3a. 
c) Programes de polítiques socials 
Es comptabilitzaran els municipis on es tramitin ajuts relacionats amb les polítiques socials en 
matèria d’habitatge. 

Municipis on es tramitin ajuts Fins a 200 € per municipi 
Es comptaran tots els municipis on es tramitin ajuts de la comarca, excepte els que disposin 
d’oficina o servei local que tramitin aquests ajuts. Tampoc no es comptaran els municipis que 
disposin de servei presencial en virtut d’un conveni amb el consell comarcal, ni la capital de la 
comarca en cas que l’ens sol·licitant sigui un ajuntament. 
d) Borsa de mediació 
Es comptabilitzaran els municipis on es gestionin habitatges actius destinats a polítiques socials, 
i els habitatges que hagin estats ocupats com a mínim sis mesos l’any. 

Municipis on es gestionin habitatges destinats a 
polítiques socials 

Fins a 300 € per municipi 

Es comptaran tots els municipis de la comarca, excepte els que disposin de borsa pròpia, els 
que tinguin el servei presencial al municipi en virtut d’un conveni amb el consell comarcal i la 
capital de la comarca en cas que l’ens sol·licitant sigui un ajuntament. 
e) Oficines comarcals que realitzin serveis presencials a municipis 
Es comptabilitzaran els municipis on es desenvolupi un servei presencial. Aquest servei, que 
haurà d’haver estar establert mitjançant un acord i haver tingut un funcionament actiu de com 
a mínim tres mesos, haurà de comportar necessàriament que un treballador de l’ajuntament o 
del consell comarcal es desplaci amb l’objectiu d’apropar el servei comarcal al municipi. 

Acord establert d’una jornada setmanal  Fins a 180 € / municipi i mes 
Acord establert de mitja jornada setmanal Fins a 90 € / municipi i mes 

f) Programes específics a la comarca 
S’entén per programes específics les actuacions no vinculades a les polítiques impulsades per 
la Generalitat, els quals són desenvolupats per iniciativa del servei comarcal i estan relacionats 
amb les polítiques d’habitatge (per exemple, pobresa energètica, masoveries urbanes, 
ocupacions irregulars, etc.). 
D’acord amb l’abast del programa s’estableix l’escalat següent: 

Menys de 3 municipis Fins a un màxim de 500 € per 
programa específic 

Entre 3 i 6 municipis Fins a un màxim de 1.000 € per 
programa específic 

Més de 6 municipis Fins a un màxim de 2.000 € per 
programa específic 

7. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
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Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau, 
s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció quan no s’acreditin els elements 
que s’han tingut en compte en la concessió.  
8. Procediment de presentació de les sol·licituds  
Es pot fer una única sol·licitud de subvenció per ajuntament o consell comarcal, que s’ha de 
presentar en el termini establert en la convocatòria mitjançant el model normalitzat disponible 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). En cas que el dia d’acabament del termini de 
presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia 
hàbil següent. 
La sol·licitud ha d’estar signada pel president, mitjançant signatura electrònica, amb un certificat 
vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de les plataformes 
EACAT.  
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format 
PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han esmenat els defectes, s’entén que la persona interessada 
ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes 
previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap 
tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
El departament d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona instruirà i 
ordenarà l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprendran: 
a) La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 
b) L’avaluació de les sol·licituds, efectuada conforme els criteris establerts en aquestes 
bases. 
c) La petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin necessaris, 
en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en què es 
concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El departament d’Habitatge, d’acord amb l’expedient i l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formularà la proposta de resolució degudament motivada. 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació 
de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:  
President :  El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local o la persona en qui delegui 
Vocals: El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals 
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 
La tècnica del Servei d’Habitatge 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 
10. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, òrgan que adoptarà una resolució definitiva, si escau, en diversos actes, sobre 
l’atorgament de les subvencions. 
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La Junta de Govern haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos 
a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. Es notificarà la resolució de 
manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat.  
11. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d'un mes a comptar 
del dia següent al de la notificació de la resolució l'ajuntament o consell comarcal beneficiari no 
manifesta el contrari, s'entendrà que han estat acceptades, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin d'aplicació. 
12. Justificació i termini 
12.1 Documentació i forma de justificar 
La justificació es portarà a terme presentant el compte justificatiu, per via telemàtica, segons el 
model normalitzat de la Diputació (www.ddgi.cat), acompanyat de la memòria que justifiqui la 
realització de l’actuació subvencionada i que es determina seguidament: 
a) Impressió de material 
Material elaborat i/o enllaç del disseny o actualització del lloc web. 
b) Serveis d’assessorament sobre el deute en habitatge 
Relació de municipis on s’hagin tramitat expedients i nombre d’expedients tramitats. 
c) Programes de polítiques socials 
Relació de municipis on s’hagin tramitat ajuts relacionats amb les polítiques socials en matèria 
d’habitatge. 
d) Borsa de mediació 
Relació de municipis on es gestionin habitatges de la borsa. 
e) Oficines comarcals que prestin serveis presencials a municipis 
Informació sobre l’inici de les relacions mitjançant conveni, i l’inici de la prestació del servei 
presencial. 
També s’ha d’aportar la informació requerida als apartats de borsa de lloguer i de gestió d’ajuts 
dels apartats anteriors, relativa als municipis. 
f) Programes específics a la comarca 
Especificació del projecte i l’actuació realitzada als municipis. 
El departament d’Habitatge podrà demanar altra informació en relació amb els diferents 
apartats amb finalitat d’anàlisi estadística. 
La documentació s’ha d’annexar en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. Els 
documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un únic 
arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, 
amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 
comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el 
termini de quinze dies hàbils. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
concessió respecte a l’import de les despeses subvencionables. Si el cost de  l’actuació 
subvencionada resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà 
en la quantia inicialment atorgada. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantia 
determinada com a despesa subvencionable, es reduirà la subvenció a la quantia que resulti 
d’aplicar el percentatge d’ajut establert en la corresponent resolució d’atorgament. També es 
reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 14a, 
superin la despesa efectiva i justificada. 
La Diputació de Girona podrà utilitzar les dades presentades amb finalitats estadístiques i fer 
difusió de la documentació gràfica que no comporti cap incompliment de la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. 
12.2 Termini  
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El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de l’any de la 
convocatòria. Aquest termini de justificació es podrà ampliar mitjançant una resolució del 
president de la Diputació, d’acord amb el que preveu l’article 28 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga serà de fins als quinze dies 
naturals abans de finalitzar els terminis de justificació. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
12.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el 
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà 
de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció. 
13. Pagament  
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació de Girona 
podrà efectuar, mitjançant transferència bancària,  els pagaments totals o parcials de l’import 
atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats  i que hagin estat comprovats de 
forma favorable pel centre gestor d’habitatge. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu.  
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
15. Subcontractació  
Es permet que els ajuntaments o consells comarcals beneficiaris subcontractin les actuacions 
objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec 
de l’ajuntament o consell comarcal respectiu. 
16. Modificació de les subvencions 
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada una 
vegada s’hagi adoptat la resolució corresponent. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions, i el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits 
següents: 
– Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
– Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
– Altres supòsits que prevegi la normativa reguladora de subvencions. 
El departament d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament general de 
protecció de dades (RGPD), amb la finalitat de gestionar la convocatòria i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per llei. La legitimació del tractament es fonamentarà 
en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1 e del RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c 
del RGPD). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres 
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persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació.  
Per a l’exercici dels drets reconeguts al RGPD (accés a les dades, portabilitat, rectificació, 
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent-hi les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu 
electrònica de la Diputació de Girona.  
20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació 
del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, 
s’aplicaran les regles següents: 
 Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor 
requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no 
superior a quinze dies, amb expressa advertència que l’incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 
 Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
fos possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor pot establir mesures 
alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es fixarà un termini no superior a quinze dies per a 
la seva adopció, amb l’advertència que l’incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
22. Altres obligacions dels beneficiaris 
 Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i 
complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  
 Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin 
les activitats subvencionades. 
 Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació que hi sigui 
aplicable. 
 Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com   a   
mínim   tres   ofertes   a   diferents   proveïdors,   amb   caràcter   previ   a   la 
contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del 
bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el  mercat   suficient   
nombre  d’entitats  que  puguin   portar  a  terme  l’execució, prestació o lliurament 
requerits, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.  
 Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la normativa 
de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
 En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 
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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. 
23. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu 
parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’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: 
 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 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 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sense perjudici d'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: 
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
general de subvencions. 
 El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
 Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  
25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es 
produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts 
a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
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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 serà el president de la Diputació de Girona. D’aquestes resolucions del president 
se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació de Girona. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de  les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a 
l’article 17.3 b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, l’aprovació de 
la convocatòria i la seva resolució li corresponen a la delegació de la Presidència de la Diputació 
de Girona, efectuada mitjançant resolució de 19 d’agost de 2019, i poden ser objecte d’avocació 
expressa per resolució de la mateixa Presidència.   
Disposició transitòria 
L’exclusió de destinataris prevista en la base número 4 s’ha d’aplicar un cop hagin  
transcorregut dos anys des de l’entrada en vigor d’aquestes bases.” 
 

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases reguladores de 
subvencions descrit al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el que 
disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar un anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així com 
una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el 
termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, la modificació 
de les bases quedarà aprovada definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
19. Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores 

de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials – Habitatge 

 
El servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció econòmica i 
Cooperació Local, fomenta el manteniment del parc d’habitatges destinats a polítiques 
socials per tal de donar resposta als ajuntaments amb una línia d’inversió en habitatges 
de propietat municipal o cedits. Així doncs, en el marc del Pla Estratègic de Subvencions 
vigent a través d’aquesta línia per als ajuntaments es persegueix l’adaptació als 
estàndards de qualitat del parc d’habitatges destinats a polítiques socials.  
 
A causa de l’experiència adquirida amb les convocatòries anteriors, es proposa modificar 
les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments per a inversions 
en habitatges destinats a polítiques socials.  
 
Tant el contingut com la tramitació de la modificació les bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques 
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socials que es transcriuen en aquest informe s’ajusten als requeriments de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona.  
 
Els canvis en les bases de les subvencions que s’han introduït afecten a:  
 

 La penalització de la base 4a per als destinataris que en les dues anteriors 
convocatòries anuals completament resoltes hagin renunciat o se’ls hagi revocat 
totalment les subvencions concedides.  

 Els criteris de gradació per possibles incompliments, els quals s’especifiquen els 
casos en que la subvenció podrà ser reduïda.  

 S’afegeix l’actuació de climatització en els imports subvencionables per un import 
màxim de 1.500 € i es modifica l’import màxim subvencionable per actuacions 
de pintura, revestiments i mobiliari en 2.000 €.  

 El procediment de presentació de sol·licituds, en el sentit que els registres 
d’entrada hauran de ser individuals per cada sol·licitud.    

 L’autorització per la utilització de les dades presentades amb finalitats 
estadístiques i poder-ne fer difusió de la documentació gràfica que no comporti 
cap incompliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

 Es modifica el termini de justificació que passa a ser de vuit mesos.  
 El termini màxim per sol·licitar pròrroga, el qual serà fins a 15 dies naturals abans 

de la finalització del termini de justificació. 
 Es modifica la Disposició Addicional primera en el sentit de suprimir la referència 

als recursos contra la convocatòria perquè no correspon incloure aquesta 
regulació en les Bases.   

 S’afegeix una disposició addicional tercera sobre les atribucions de la Junta de 
Govern que tenen el seu origen en la delegació efectuada per la Presidència en 
la resolució de 19 d’agost de 2019 i que poden ser objecte de la seva avocació 
expressa per la mateixa Presidència.  

 S’afegeix una disposició addicional transitòria que preveu l’entrada en vigor de 
la penalització prevista de la base número 4. 
 

D’acord amb aquests antecedents, es proposa a la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques 
socials, el text íntegre de les quals es transcriu literalment a continuació:  
 

“Bases especifiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials 
1. Definició de l’objecte  
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona, destinades als ajuntaments per a 
inversions en habitatges de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials 
d’habitatge. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període 
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fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació de Girona, i establint-
ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap 
cas pot superar el seu valor de mercat. 
Es consideren despeses subvencionables les relacionades amb la inversió per millorar la 
qualitat dels habitatges, tant si es tracta de reforma com de condicionament o rehabilitació dels 
elements que es detallen a la base 6a. Les intervencions s’hauran de dur a terme en espais 
interiors de l’habitatge (no s’admetran intervencions en jardins, patis o altres elements exteriors) 
que siguin d’ús privatiu.  
No es consideren incloses les intervencions que impliquen gran rehabilitació, tal com es defineix 
aquest terme a l’article 3. h de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
La propietat de l’habitatge ha de ser municipal, o bé l’ajuntament ha d’acreditar fefaentment que 
hi ha hagut una cessió del propietari a l’Administració per un període mínim de set anys, dels 
quals, en el moment de fer la sol·licitud, cal que resti vigent un període de sis anys. 
Els habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques socials 
durant un termini no inferior a cinc anys, en els casos dels cedits, i de deu anys, en el cas dels 
de propietat municipal. 
Són despeses subvencionables les que corresponguin a actuacions que siguin objecte de 
facturació entre el 1 de desembre de l’any anterior al de finalització del període de presentació 
de sol·licituds establerts a la convocatòria i la data límit de justificació, les quals poden tenir el 
seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
La contractació de les despeses subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i de la resta de normativa vigent en matèria 
de contractació administrativa.  
No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter 
de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la 
subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal) i mancomunitats de municipis inclosos en l’àmbit territorial de la 
Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts en l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que la 
desenvolupa. 
Estan exclosos de poder sol·licitar la subvenció els destinataris que en les dues anteriors 
convocatòries anuals resoltes hagin renunciat a les subvencions concedides o se’ls hagin 
revocat totalment.  
S'entendrà que una convocatòria està resolta quan hagin finalitzat tots els tràmits de revocació 
o anul·lació de les subvencions atorgades. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
- Les subvencions no excediran els percentatges següents, calculats sobre l’import 
de les despeses subvencionables segons el tram de població: 

Tram de població Percentatge 
Fins a 1.000 habitants fins al 95 % 
De 1.001 a 2.000 habitants  fins al 90 % 
De 2.001 a 5.000 habitants  fins al 80 % 
De 5.001 a 10.000 habitants  fins al 75 % 
De 10.001 a 20.000 habitants  fins al 70 % 
Més de 20.000 habitants fins al 50 % 

- L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions, de com a màxim una quantitat addicional d’un 
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import igual al del crèdit assignat inicialment, serà determinat específicament en cada 
convocatòria, i només podran estar motivades per poder atendre més sol·licituds o atorgar un 
major import en les subvencions. 
- L’import màxim de subvenció per cada habitatge és de 15.000 € per als habitatges 
de propietat municipal i de 8.000 € per als habitatges cedits, i el mínim en ambdós casos és de 
2.500 €. 
- La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de cada 
sol·licitud. Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris i imports màxims per actuació 
establerts en la base següent, i, atenent a la puntuació aconseguida, el pressupost presentat i 
la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció 
a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
Es podrà atorgar una subvenció per un import menor al sol·licitat o al màxim atorgable, segons 
escaigui, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el crèdit assignat en la convocatòria entre 
les sol·licituds subvencionables en funció dels punts obtinguts per cadascuna, aplicant els 
criteris de valoració establerts en la base següent. 
6. Criteris de valoració i imports 
Els aspectes que serviran per valorar els habitatges inclosos a les sol·licituds presentades i la 
puntuació màxima a atorgar són els que s’assenyalen a continuació: 

Aspectes a valorar Puntuació màxima 
(punts) 

Justificació i quantificació de les necessitats d’habitatge social, i 
proposta d’explotació, gestió o programa social, i incorporació de la 
perspectiva de gènere  

12 

Grau de qualitat tècnica del projecte (millores d’habitabilitat i/o 
accessibilitat, adequació a la normativa vigent, etc.) 
Grau de viabilitat tècnica, econòmica, temporal i de gestió 

 
 
10  

Mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat 10  
Si en la valoració dels criteris anteriors no s’obté una puntuació mínima de 8 punts, les 
sol·licituds seran desestimades. 
Imports màxims subvencionables segons actuació: 

Adequació a les instal·lacions  Import màxim 
Aigua 1.500 € 
Electricitat 1.500 € 
Gas 1.500 € 
Sanejament  1.500 € 
Climatització 1.500 € 
Energies renovables 3.000 € 

 
Arranjaments de bany i cuina Import màxim 
Per cada cambra  3.000 € 
Extra específic per accessibilitat per cada cambra 3.000 € 
Millores en eficiència energètica 1.000 € 

 
Millora d’aïllament tèrmic i/o acústic Import màxim 
Aïllament total o parcial 6.000 € 
Ús de sistemes sostenibles o ecològics 2.000 € 

 
Millora de tancaments (inclosos vidres): Import màxim 
Exteriors 6.000 € 
Interiors 1.500 € 
Extra específic per accessibilitat 2.000 € 

 
Repassos d’elements de l’habitatge Import màxim 
Pintura, revestiments i mobiliari 2.000 € 
Paviment 2.500 € 
Extra específic per accessibilitat  2.000 € 
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7. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau, 
s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir proporcionalment la subvenció en els casos 
següents:  
a) Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment 
el de l’import de la despesa subvencionable.  
b) En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa per justificar en 
l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge 
de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa per justificar. No s’efectuarà la reducció 
si la desviació pressupostària és inferior al 10% entre el pressupost acceptat i el cost final 
justificat, però no es podran superar els límits assenyalats en la base 5.1. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada inicialment.  
c) Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en la 
base 14a, superin la despesa efectiva. 
8. Procediment de presentació de les sol·licituds  
Es poden presentar fins a 5 sol·licituds de subvenció per ajuntament, organisme autònom, 
mancomunitat o societat mercantil de capital íntegrament municipal, cadascuna amb un sol 
habitatge.  Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
amb registres d’entrada individuals per cada sol·licitud adjuntant-hi els documents necessaris 
per valorar la sol·licitud, d’acord amb els criteris assenyalats a la base 6a. En cas que el dia 
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, 
l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. La sol·licitud ha d'estar signada per l’alcalde, 
mitjançant signatura electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'han de 
presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT.  
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format 
PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
L’esmena de defectes en les sol·licituds s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han esmenat els defectes, s’entén que la persona interessada 
ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes 
previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap 
tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
El centre gestor d’Habitatge de l’Àrea de d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local de la Diputació de Girona instruirà i ordenarà l’expedient per a l’atorgament 
de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprendran: 
a) La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 
b) L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
c) La petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin necessaris 
en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en el qual es 
concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El departament, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, formularà la 
proposta de resolució, degudament motivada. 
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La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació 
de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:  
President :  El president de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local o la persona en qui delegui 
Vocals: El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals  
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 
La tècnica del Servei d’Habitatge 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 
10. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, òrgan que ha de resoldre definitivament, si escau, en diversos actes, 
l’atorgament de les subvencions. 
La Junta de Govern ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos a 
comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució s’ha de notificar a tots 
els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.  
11. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d’un mes a comptar 
del dia següent al de la notificació de la resolució el beneficiari/ària no manifesta el contrari, 
s’entendrà que les subvencions han estat acceptades, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables. 
12. Justificació 
12.1 Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per cadascuna de les subvencions atorgades 
per via electrònica o telemàtica mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, 
degudament emplenat i signat, que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), 
acompanyat de la documentació que justifiqui la realització de l’actuació subvencionada, 
incloses fotografies de l’actuació. 
La Diputació de Girona podrà utilitzar les dades presentades amb finalitats estadístiques i fer 
difusió de la documentació gràfica que no comporti cap incompliment de la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. 
La documentació s’ha d’annexar en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. Els 
documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un únic 
arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la despesa 
subvencionada.  
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que es consideri 
oportú efectuar-hi, la Diputació de Girona podrà reduir l’import de la subvenció en cas que no 
s’acreditin els elements tinguts en compte en la fixació de l’import de la subvenció, especialment 
el de l’import de la despesa subvencionable determinada com a tal en l’acord d’atorgament de 
la subvenció. 
A l’efecte de la justificació es podran considerar com a despesa justificada totes les despeses 
imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. No s’admetran com a justificants les factures que s’hagin inclòs en comptes 
justificatius de subvencions concedides en períodes anteriors en aquesta mateixa línia de 
subvencions. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 
comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el 
termini de quinze dies hàbils.  
12.2 Termini 
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El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà un cop passats vuit mesos de la 
notificació de la resolució de concessió. Aquest termini de justificació es podrà ampliar 
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. L’ampliació del termini de justificació 
comportarà també la del període d’execució de les despeses subvencionades que recull la base 
3a. 
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga serà de fins a quinze dies 
naturals abans de finalitza els terminis de justificació. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
12.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el 
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà 
de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció. 
13. Pagament  
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació de Girona 
podrà efectuar, mitjançant transferència bancària, els pagaments totals o parcials de l’import 
atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats i que hagin estat comprovats de 
forma favorable pel departament d’Habitatge. 
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte 
justificatiu corresponent.  
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
15. Subcontractació  
Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció, 
però les obligacions econòmiques que se’n deriven han d’anar a càrrec de l’ajuntament 
respectiu.  
16. Modificació de les subvencions 
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, però s’admetran modificacions no 
substancials dels elements que s’han tingut en compte en l’expedient de concessió. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació del 
beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits 
següents: 
– Els que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
– En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
– Els altres que estableix la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament general de 
protecció de dades (RGPD), amb la finalitat de gestionar la convocatòria i portar a terme les 
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actuacions que se’n deriven establertes per llei. La legitimació del tractament es fonamentarà 
en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1 e del RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1 
c del RGPD. En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres 
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació.  
Per a l’exercici dels drets reconeguts al RGPD (accés a les dades, portabilitat, rectificació, 
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu 
electrònica de la Diputació de Girona.  
20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació 
del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre, 
s’aplicaran les regles següents: 
 Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor 
requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no 
superior a quinze dies, amb expressa advertència que aquest incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 
 Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor pot establir mesures 
alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es fixarà un termini no superior a quinze dies per a 
la seva adopció, amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
22. Altres obligacions dels beneficiaris 
 Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i 
complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  
 Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin 
les activitats subvencionades. 
 Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
 Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a mínim 
tres ofertes a diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del bé, tret que per les seves 
característiques especials no hi hagi en el  mercat   suficient   nombre  d’entitats  que  
puguin   portar  a  terme  l’execució, prestació o lliurament requerits, o tret que la despesa 
s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.  
 Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la normativa 
de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.  
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 En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 
10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 
23. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu 
parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’han d’abstenir de realitzar 
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
 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 de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa 
per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l’article 3 de la Llei de 
transparència. 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 
84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
general de subvencions. 
 El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
 Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  
25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es 
produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts 
a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
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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 serà el president de la Diputació.  D’aquestes resolucions del president se’n donarà 
compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació de Girona. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a 
l’article 17.3 b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, l’aprovació de 
la convocatòria i la seva resolució li corresponen per delegació de la Presidència de la Diputació 
de Girona, efectuada mitjançant resolució de 19 d’agost de 2019, i poden ser objecte d’ 
avocació expressa per resolució de la mateixa Presidència.   
Disposició transitòria 
L’exclusió de destinataris prevista en la base número 4 s’ha d’aplicar un cop hagin transcorregut 
dos anys des de l’entrada en vigor d’aquestes bases.” 
 

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases reguladores de 
subvencions descrit al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el que 
disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar un anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així com 
una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el 
termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, la modificació 
de les bases quedarà aprovada definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
20. Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores 

de subvencions als ajuntaments per a inversions en l'adquisició 
d'habitatges destinats a polítiques socials – Habitatge 

 
El servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció econòmica i 
Cooperació Local, fomenta la inversió en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques 
socials. Així doncs, en el marc del Pla Estratègic de Subvencions vigent a través 
d’aquesta línia per als ajuntaments es persegueix la realització d’inversió en l’adquisició 
d’habitatges destinats a polítiques socials per part dels ajuntaments.  
 
A causa de l’experiència adquirida amb les convocatòries anteriors, es proposa modificar 
les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments per a inversions 
en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials.  
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Tant el contingut com la tramitació de la modificació les bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments per fomenta la inversió en l’adquisició d’habitatges 
destinats a polítiques socials que es transcriuen en aquest informe s’ajusten als 
requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), al 
RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS, i a l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona.  
 
Els canvis en les bases de les subvencions que s’han introduït afecten a:  

 La penalització de la base 4a per als destinataris que en les dues anteriors 
convocatòries anuals completament resoltes hagin renunciat o se’ls hagi revocat 
totalment les subvencions concedides.  

 Els criteris de gradació per possibles incompliments, els quals s’especifiquen els 
casos en que la subvenció podrà ser reduïda.  

 El procediment de presentació de sol·licituds, en el sentit que els registres 
d’entrada hauran de ser individuals per cada sol·licitud.    

 L’autorització per la utilització de les dades presentades amb finalitats 
estadístiques i poder-ne fer difusió de la documentació gràfica que no comporti 
cap incompliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

 El termini màxim per sol·licitar pròrroga, el qual serà fins a 15 dies naturals abans 
de la finalització del termini de justificació. 

 Es modifica la Disposició Addicional primera en el sentit de suprimir la referència 
als recursos contra la convocatòria perquè no correspon incloure aquesta 
regulació en les Bases.   

 S’afegeix una disposició addicional tercera sobre les atribucions de la Junta de 
Govern que tenen el seu origen en la delegació efectuada per la Presidència en 
la resolució de 19 d’agost de 2019 i que poden ser objecte de la seva avocació 
expressa per la mateixa Presidència.  

 S’afegeix una disposició addicional transitòria que preveu l’entrada en vigor de 
la penalització prevista de la base número 4.  

 
L’òrgan competent per aprovar la modificació de les bases esmentades és el Ple de la 
Diputació.  
 
D’acord amb aquests antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i e Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple 
que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a 
polítiques socials, el text íntegre de les quals es transcriu literalment a continuació:  
 

“Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per inversions en 
l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials  
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona, destinades als ajuntaments per a la 
realització d’inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període 
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fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació de Girona, i establint-
ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap 
cas pot superar el seu valor de mercat. 
Es consideren despeses subvencionables les destinades a satisfer el preu d’adquisició 
d’habitatges per destinar-los a polítiques socials d’habitatge. Són adquisicions subvencionables 
les que siguin objecte de formalització (escriptura de compravenda o document públic 
equivalent) entre l’1 de novembre de l’any anterior de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any 
de la convocatòria corresponent. 
Els habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques socials 
durant un termini no inferior a dotze anys. Aquesta afectació i l’import de la subvenció concedida 
es faran constar en l’escriptura, si aquesta no s’ha formalitzat abans de la notificació de la 
concessió de la subvenció, i en la inscripció registral de l’immoble del qual se subvenciona 
l’adquisició. 
L’adquisició d’habitatges subvencionada s’ha d’efectuar d’acord amb el que estableixen els 
procediments d’aplicació a les administracions públiques. 
No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter 
de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la 
subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
ajuntaments (inclosos els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal) de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i a la normativa que la desenvolupa. 
Estan exclosos de poder sol·licitar la subvenció els destinataris que en les dues anteriors 
convocatòries anuals resoltes hagin renunciat a les subvencions concedides o se’ls hagin 
revocat totalment. S'entendrà que una convocatòria està resolta quan hagin finalitzat tots els 
tràmits de revocació o anul·lació de les subvencions atorgades. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import del crèdit 
assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les 
condicions de les ampliacions es determinaran específicament en cada convocatòria. 
Els fons assignats en la convocatòria corresponent es distribuiran entre les sol·licituds 
presentades aplicant els criteris següents: 
- Les subvencions no podran excedir el 90 % de l’import de les despeses 
subvencionables per a l’adquisició de cada habitatge subvencionat. 
- Un mateix ajuntament podrà rebre tres subvencions (una subvenció per habitatge) 
de, com a màxim, 30.000 € i, com a mínim, 10.000 €. 
- En cas que les subvencions màximes atorgables, en funció de les sol·licituds 
presentades i l’aplicació dels criteris anteriors, superin l’import del crèdit assignat a la 
convocatòria, aquest import es distribuirà entre els sol·licitants amb la limitació d’un habitatge 
subvencionat per cada ajuntament. Si el resultat d’aquest repartiment també supera l’import de 
la convocatòria, la subvenció atorgable es multiplicarà pel percentatge resultant entre el crèdit 
assignat a la convocatòria i l’import de les subvencions màximes, un cop limitat a un habitatge 
per ajuntament. Les sol·licituds que obtinguin un resultat inferior a l’import mínim de 10.000 € 
quedaran excloses, i l’import del crèdit assignat a la convocatòria es distribuirà entre la resta 
de sol·licituds aplicant-hi la mateixa fórmula. En cas de no esgotar el crèdit amb aquest primer 
repartiment, l’import del crèdit restant es distribuirà entre la resta de sol·licituds per als segons 
habitatges sol·licitats aplicant-hi la mateixa fórmula. Si després d’aquest repartiment continués 
restant un saldo sobrant de l’import de la convocatòria, aquest es distribuirà entre els tercers 
habitatges subvencionats aplicant-hi de nou la mateixa fórmula. 
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6. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau, 
s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir proporcionalment la subvenció en els casos 
següents:  
a) Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment 
el de l’import de la despesa subvencionable.  
b) En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en 
l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge 
de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. Si el cost de l’actuació resulta 
finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada.  
No s’efectuarà la reducció si la desviació pressupostària és inferior al 10% entre el pressupost 
acceptat i el cost final justificat.  
c) Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la 
base 13a, superin la despesa efectiva 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Es poden presentar fins a 3 sol·licituds de subvenció per ajuntament, organisme autònom, 
mancomunitat o societat mercantil de capital íntegrament municipal, cadascuna amb un sol 
habitatge.  En cas de presentar més d’una sol·licitud caldrà indicar el seu ordre de prelació pel 
supòsit de que no totes siguin subvencionades per  l’aplicació dels criteris establerts a la base 
5a.  
La presentació de les sol·licituds s’ha de realitzar en registres d’entrada individuals per cada 
sol·licitud, en el període fixat en la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a l’apartat corresponent a les 
subvencions per a inversions en l’adquisició d’habitatge social, adjuntant-hi els documents que 
es demanen. En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi 
en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.  
La sol·licitud haurà de descriure l’objecte de l’adquisició i la seva finalitat en política social 
d’habitatge, i haurà d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura electrònica, amb un 
certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la 
plataforma EACAT. 
A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la documentació següent: 
a) Un certificat de la secretaria de l’ajuntament en què consti la identificació de 
l’habitatge objecte de transmissió, la superfície, la valoració pericial, el preu de venda, les 
condicions de transmissió i l’estat de tramitació de l’expedient d’adquisició. 
b) El model de la Diputació de Girona d’informe tècnic sobre les característiques i 
l’estat de conservació de l’habitatge, signat per un tècnic competent. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format 
PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
L’esmena de defectes de cada sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han esmenat els defectes, s’entén que la persona interessada 
ha desistit de la sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes 
previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap 
tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi cada sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment 
en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten 
la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació 
de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
El centre gestor d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona instruirà i 
ordenarà l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprendran: 
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– La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 
– L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
– La petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin necessaris 
en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en el qual es 
concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, formularà la 
proposta de resolució, degudament motivada. 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació 
de la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: 
President:  El president de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local o la persona en qui delegui 
Vocals: El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals 
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 
La tècnica del Servei d’Habitatge  
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, òrgan que adoptarà una resolució definitiva, si escau, en diversos actes, sobre 
l’atorgament de les subvencions.  
La Junta de Govern haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos 
a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució es notificarà de 
manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat.  
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d’un mes a comptar 
del dia següent al de la notificació de la resolució l’ajuntament beneficiari no manifesta el 
contrari, s’entendrà que les subvencions han estat acceptades, així com les condicions generals 
i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
11. Justificació 
11.1 Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per cadascuna de les subvencions atorgades 
per via electrònica o telemàtica mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, 
degudament emplenat i signat, que estarà disponible en el web de la Diputació 
(www.ddgi.cathttp://www.ddgi.cat/), acompanyat de la documentació que justifiqui l’efectiva 
formalització de cada adquisició subvencionada i la constància de la inscripció registral de 
l’afectació a les finalitats de polítiques socials d’habitatge durant un termini no inferior a dotze 
anys i l’import de la subvenció concedida. 
La documentació s’ha d’annexar en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. Els 
documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un únic 
arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es podrà considerar com a despesa justificada les despeses de 
l’adquisició subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el període de 
justificació, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es 
comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el 
termini de quinze dies hàbils. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
concessió respecte a l’import de les despeses subvencionables. Si el cost de l’actuació 
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subvencionada resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà 
en la quantia inicialment atorgada. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantia 
determinada com a despesa subvencionable, es reduirà la subvenció a la quantia que resulti 
d’aplicar el percentatge d’ajut establert en la corresponent resolució d’atorgament. També es 
reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, 
superin la despesa efectiva i justificada. 
La Diputació de Girona podrà utilitzar les dades presentades amb finalitats estadístiques i fer 
difusió de la documentació gràfica que no comporti cap incompliment de la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. 
11.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de l’any de la 
convocatòria. Aquest termini de justificació es podrà ampliar mitjançant una resolució del 
president de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació.  
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga serà de fins quinze dies naturals 
abans de finalitzar els terminis de justificació. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
11.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el 
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà 
de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció. 
12. Pagament 
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació de Girona 
podrà efectuar, mitjançant transferència bancària,  els pagaments totals o parcials de l’import 
atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats  i que hagin estat comprovats de 
forma favorable pel centre gestor d’habitatge. 
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu.  
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
14. Subcontractació 
No es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció. 
15. Modificació de les subvencions 
Un cop estiguin aprovades les subvencions, i abans que finalitzi el termini de justificació, els 
beneficiaris podran sol·licitar, de manera justificada, el canvi de destinació de les subvencions 
atorgades amb la finalitat de destinar-les a l’adquisició d’habitatges socials diferents als 
sol·licitats inicialment.  
Les sol·licituds de canvis de destinació s’hauran de presentar mitjançant el model establert per 
la Diputació, acompanyades de la mateixa informació o documentació requerida per a les 
sol·licituds inicials, i la Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan que adoptarà una resolució. 
Els canvis de destinació no podran comportar un augment de les subvencions inicialment 
concedides, però sí la seva disminució per l’aplicació dels criteris de repartiment utilitzats en el 
càlcul de les subvencions concedides inicialment. 
No es consideraran com a canvi de destinació les modificacions no substancials dels elements 
que s’hagin tingut en compte en la concessió. 
16. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, amb l’obligació del 
beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els supòsits 
següents: 
 Els previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
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 Els altres que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan 
competent per adoptar els acords corresponents. 
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament general de 
protecció de dades (RGPD), amb la finalitat de gestionar la convocatòria i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per llei. La legitimació del tractament es fonamentarà 
en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1 e del RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1 
c del RGPD. En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres 
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació.  
Per a l’exercici dels drets reconeguts al RGPD (accés a les dades, portabilitat, rectificació, 
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada es podrà 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu 
electrònica de la Diputació de Girona.  
 19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de Girona 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 
20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
encara que l’adquisició ja hagi estat realitzada. Si s’incompleix aquesta obligació, i sens 
perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei 
general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor 
requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no 
superior a quinze dies, amb expressa advertència que aquest incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 
 Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el seu compliment en els termes establerts, el centre gestor pot establir mesures 
alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que es dirigeixi al beneficiari, es fixarà un termini no superior a quinze dies per a 
la seva adopció, amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
21. Altres obligacions dels beneficiaris 
 Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i 
complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 
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 Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin 
les activitats subvencionades. 
 Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 
 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 
 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
 Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com   a   
mínim   tres   ofertes   a   diferents   proveïdors,   amb   caràcter   previ   a   la 
contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del 
bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el  mercat   suficient   
nombre  d’entitats  que  puguin   portar  a  terme  l’execució, prestació o lliurament 
requerits, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.  
 Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la normativa 
de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
 En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 
10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 
22. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu 
parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’han d’abstenir de realitzar 
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/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 de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa 
per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de 
transparència. 
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 
84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
23. Règim jurídic 
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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 per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
 Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 
24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es 
produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts 
a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o 
derogació. 
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions 
o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per 
resoldre’ls serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del president se’n donarà 
compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació de Girona. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a 
l’article 17.3 b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, l’aprovació de 
la convocatòria i la seva resolució li corresponen per delegació de la Presidència de la Diputació 
de Girona, efectuada mitjançant resolució de 19 d’agost de 2019, i poden ser objecte d’avocació 
expressa per resolució de la mateixa Presidència.   
Disposició transitòria 
L’exclusió de destinataris prevista en la base número 4 s’ha d’aplicar un cop hagin transcorregut 
dos anys des de l’entrada en vigor d’aquestes bases.” 
 

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases reguladores de 
subvencions descrit al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el que 
disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar un anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així com 
una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el 
termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, la modificació 
de les bases quedarà aprovada definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
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21. Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores 

de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de 
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica – Habitatge 

 
El servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció econòmica i 
Cooperació Local fomenta la compra de material per contribuir a la lluita contra la 
pobresa energètica. Així doncs, en el marc del Pla Estratègic de Subvencions vigent a 
través d’aquesta línia per als ajuntaments i consells comarcals es persegueix fomentar 
l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona 
relacionades amb el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica.  
 
A causa de l’experiència adquirida amb les convocatòries anteriors, es proposa modificar 
les bases específiques reguladores per subvencions als ajuntaments i consells 
comarcals per la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica.  
 
Tant el contingut com la tramitació de la modificació les bases específiques reguladores 
de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica que es transcriuen en aquest informe 
s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Els canvis en les bases de les subvencions que s’han introduït afecten a:  

 A la base 3a s’inclou el detall dels electrodomèstics no subvencionables.   
 La penalització de la base 4a per als destinataris que en les dues anteriors 

convocatòries anuals completament resoltes hagin renunciat o se’ls hagi revocat 
totalment les subvencions concedides.  

 Destinataris, s’eliminen els centres coordinadors i queden tots els ens locals que 
hagin sol·licitat actuacions de l’eix 1 del programa a través del Pla de Serveis 
d’Habitatge.  

 Criteris de valoració, es modifiquen les zones climàtiques.  
 Els criteris de gradació per possibles incompliments, els quals s’especifiquen els 

casos en que la subvenció podrà ser reduïda.  
 L’autorització per la utilització de les dades presentades amb finalitats 

estadístiques i poder-ne fer difusió de la documentació gràfica que no comporti 
cap incompliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

 Es modifica el termini de justificació que passa a ser de vuit mesos  
 El termini màxim per sol·licitar pròrroga, el qual serà fins a 15 dies naturals abans 

de la finalització del termini de justificació. 
 Es modifica la Disposició Addicional primera en el sentit de suprimir la referència 

als recursos contra la convocatòria perquè no correspon incloure aquesta 
regulació en les Bases.   

 S’elimina l’annex I on s’especificaven tots els centres coordinadors.  
 S’afegeix una disposició addicional tercera sobre les atribucions de la Junta de 

Govern que tenen el seu origen en la delegació efectuada per la Presidència en 
la resolució de 19 d’agost de 2019 i que poden ser objecte de la seva avocació 
expressa per la mateixa Presidència.  

 S’afegeix una disposició addicional transitòria que preveu l’entrada en vigor de 
la penalització prevista de la base número 4. 
 



 

 

 

 

 

167 

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

 

L’òrgan competent per aprovar la modificació de les bases esmentades és el Ple de la 
Diputació.  
 
D’acord amb aquests antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple 
que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, el text íntegre de les quals es transcriu 
literalment a continuació:  
 

“Bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per 
a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona destinades a finançar la compra de 
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, amb l’objectiu de fomentar 
l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona 
relacionades amb el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període 
fixat en la convocatòria, que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació de Girona, i establint-
ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap 
cas no pot superar el seu valor de mercat. 
Es consideren despeses subvencionables les relacionades amb la inversió per millorar 
l’eficiència energètica de les llars vinculades al Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa 
Energètica dels electrodomèstics o aparells que es detallen a la base 6a. 
No són subvencionables els electrodomèstics amb finalitats d’oci, de caràcter multimèdia o els 
accessoris informàtics, així com els petits electrodomèstics de manteniment de la llar, 
preparació d’aliments, de higiene personal i salut. Tampoc és subvencionable el petit material 
inclòs en les visites de les auditories de l’eix 1 del Programa: 
- Bombetes LED (E14, E27, GU10, GU5.3) 
- Llums encastats (downlights) 
- Termòstats programables 
- Regletes 
- Higròmetre 
- Programador horari  
- Fluorescents  
Són despeses subvencionables les que corresponguin a actuacions que siguin objecte de 
facturació entre el 30 de novembre de l’any anterior a la convocatòria i la data límit de 
justificació, les quals poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en 
exercicis anteriors al de la justificació. 
La contractació de les despeses subvencionades s’ha d’efectuar d’acord amb la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i de la resta de normativa vigent en matèria 
de contractació administrativa.  
No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de 
despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció. 
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4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els 
ajuntaments i els consells comarcals de l'àmbit territorial de la Diputació de Girona que hagin 
sol·licitat actuacions de l’eix 1 del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica a través 
del Pla de Serveis d’Habitatge, i que compleixin els requisits i les condicions generals que 
estableixen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la 
normativa que la desenvolupa.  
Estan exclosos de poder sol·licitar la subvenció els destinataris que en les dues anteriors 
convocatòries anuals completament resoltes hagin renunciat a les subvencions concedides o 
se’ls hagin revocat totalment. S'entendrà que una convocatòria està resolta quan hagin finalitzat 
tots els tràmits de revocació o anul·lació de les subvencions atorgades. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
 L’import de les subvencions per distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions, de com a màxim una quantitat addicional del 
mateix import que la del crèdit assignat inicialment, es determinaran específicament en cada 
convocatòria i només es podran motivar per atendre un major nombre de sol·licituds o per 
atorgar un major import en les subvencions. 
 L’import de cada subvenció tindrà un import màxim de 10.000 € i un import mínim 
de 1.500 € per a cada ajuntament o consell comarcal subvencionat. 
 La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de cada 
sol·licitud. L’avaluació es farà d’acord amb els criteris establerts en la base següent i, atès el 
pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà 
l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost 
sol·licitat. Es podrà atorgar una subvenció per un import menor al sol·licitat o al màxim atorgable, 
segons escaigui, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el crèdit assignat en la 
convocatòria entre les sol·licituds subvencionables en funció dels punts obtinguts per 
cadascuna, aplicant els criteris de valoració establerts en la base següent. 
6. Criteris de valoració i imports 
Els aspectes que serviran per valorar les sol·licituds presentades i la puntuació màxima a 
atorgar són els que s’assenyalen a continuació: 

Aspectes a valorar Puntuació 
màxima (punts) 

– Nombre d’auditories assignades o sol·licitades (eix 1 del programa) 
Menys de 10  2 
D’11 a 20 3 
De 21 a 30 4 
Més de 30 5  
– Justificació general de les necessitats dels usuaris als quals 
s’aporta el material i de les necessitats energètiques dels habitatges 
(sistemes constructius i zones climàtiques) 
 
 Informes de serveis socials: 1 punt 
 Recull d’ajudes rebudes: 1 punt 
 Informació sobre talls de subministrament: 1 punt 
 Informació sobre els sistemes constructius (anys de 
construcció, sistemes d'aïllament, patologies, etc.): 0,3 punts per ítem 
explicat 
 Zona climàtica C: 0,5 punts 
 Zona climàtica D: 1 punt 

5 

Si en la valoració dels criteris de l’apartat b no s’obté una puntuació mínima de 3 punts, les 
sol·licituds seran desestimades. 
L’import màxim subvencionable per aparell o electrodomèstic és el següent: 

Aparell o electrodomèstic Import màxim 
Nevera 700 € 
Deshumidificadors 250 € 
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Radiadors 150 € 
Altres sistemes de climatització 300 € 
Calderes 1.000 € 
Altres 500 € 

Els aparells i electrodomèstics que disposin d’etiquetatge energètic hauran de tenir com a 
mínim l’etiqueta «D» d’eficiència energètica. Els electrodomèstics que no disposin d’etiquetatge 
energètic hauran de ser de baix consum.  
7. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau, 
s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir proporcionalment la subvenció en els casos 
següents:  
a) Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment 
el de l’import de la despesa subvencionable.  
b) En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa per justificar en 
l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge 
de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa per justificar. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia 
atorgada inicialment.  
No s’efectuarà la reducció si la desviació pressupostària és inferior al 10% entre el pressupost 
acceptat i el cost final justificat.  
– Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en la base 14a, superin la despesa efectiva 
8. Procediment de presentació de les sol·licituds  
Es pot fer una única sol·licitud de subvenció per ajuntament o consell comarcal, que s’ha de 
presentar en el termini establert en la convocatòria mitjançant el model normalitzat disponible 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). En cas que el dia d’acabament del termini de 
presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia 
hàbil següent. 
La sol·licitud ha d’estar signada pel president/a o alcalde/essa, mitjançant signatura electrònica, 
amb un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a 
través de les plataformes EACAT.  
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers en format PDF 
(carpetes PDF) o en formats de compressió tipus Zip o RAR. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han esmenat els defectes, s’entendrà que la persona 
interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord 
amb els termes establerts en la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en 
què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència, comporten la 
inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de 
la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
El Servei d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona instrueix i ordena 
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprenen: 
 La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 
 L’avaluació de les sol·licituds, efectuada de conformitat amb els criteris establerts 
en aquestes bases. 
 La petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin necessaris, 
en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
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Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en què es 
concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei d’Habitatge, d’acord amb l’expedient i l’informe de la Comissió Avaluadora, formularà 
la proposta de resolució degudament motivada. 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de 
la subvenció i la seva quantia, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de 
la causa d’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:  
President:  El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local o la persona en qui delegui 
Vocals: El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals 
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 
La tècnica del Servei d’Habitatge 
El tècnic de Gestió d’Habitatge 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 
10. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, òrgan que adopta una resolució definitiva, si escau, en diversos actes, sobre 
l’atorgament de les subvencions. 
La Junta de Govern emet la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos a comptar 
de la finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu. Es notifica la resolució de manera individualitzada 
a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.  
11. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, si en el termini d'un mes a comptar 
de l’endemà de la notificació de la resolució l'ajuntament o consell comarcal beneficiari no 
manifesta el contrari, s'entendrà que han estat acceptades, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables. 
12. Justificació i termini 
12.1 Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica mitjançant el 
model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, que estarà disponible 
en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació que justifiqui la 
realització de l’actuació subvencionada. 
La documentació s’ha d’annexar en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. Els 
documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un únic 
arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers en format PDF (carpetes 
PDF) o en formats de compressió tipus Zip o RAR. 
Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la despesa 
subvencionada.  
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que es consideri 
oportú efectuar-hi, la Diputació de Girona pot reduir l’import de la subvenció en cas que no 
s’acreditin els elements tinguts en compte en la fixació de l’import de la subvenció, especialment 
el de l’import de la despesa subvencionable determinada com a tal en l’acord d’atorgament de 
la subvenció. 
A l’efecte de la justificació es poden considerar com a despesa justificada totes les despeses 
imputables a l’activitat subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans 
d’acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents. No s’admetran com a justificants les factures que s’hagin inclòs en 
comptes justificatius de subvencions concedides en períodes anteriors en aquesta mateixa línia 
de subvencions. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es 
comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el 
termini de quinze dies hàbils.  
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Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
concessió respecte a l’import de les despeses subvencionables. Si el cost de l’actuació 
subvencionada resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà 
en la quantia atorgada inicialment. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantia 
determinada com a despesa subvencionable, es reduirà la subvenció fins a la quantia que 
resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en la resolució d’atorgament corresponent. 
També es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13a, superin la despesa efectiva i justificada. 
La Diputació de Girona podrà utilitzar les dades presentades amb finalitats estadístiques i fer 
difusió de la documentació gràfica que no comporti cap incompliment de la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. 
12.2 Termini  
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el termini de 8 mesos a comptar 
des de la notificació de la convocatòria. Aquest termini de justificació es pot ampliar mitjançant 
una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. L’ampliació del termini de justificació 
comporta també la del període d’execució de les despeses subvencionades previst a la base 
3a. 
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga serà de fins quinze dies naturals 
abans de finalitzar els terminis de justificació. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
12.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el 
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà 
de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció. 
13. Pagament  
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació de Girona 
pot efectuar, mitjançant transferència bancària, els pagaments totals o parcials de l’import 
atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats que hagi comprovat de forma 
favorable el centre gestor d’habitatge. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte 
justificatiu corresponent.  
14. Compatibilitat de les subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
15. Subcontractació  
Es permet que els ajuntaments o consells comarcals beneficiaris subcontractin les actuacions 
objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec 
de l’ajuntament o consell comarcal respectiu. 
16. Modificació de les subvencions 
Els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada. No 
es considera canvi de destí la modificació del nombre i/o el preu dels elements subvencionats 
o la redistribució de la subvenció entre aquests. 
En relació amb la modificació o l’anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposen 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions, i el beneficiari té 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits 
següents: 
 Els que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 En cas d’incompliment d’altres obligacions establertes en aquestes bases. 
 En altres supòsits que estableixi la normativa reguladora de subvencions. 
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El Departament d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits establerts en l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació 
de Girona com a responsable del tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
dades (RGPD), amb la finalitat de gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven establertes per la llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment 
d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e de l’RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c de l’RGPD). 
En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a 
la Diputació de Girona, les persones sol·licitants han d'informar les persones afectades 
d'aquesta comunicació.  
Per a l’exercici dels drets reconeguts a l’RGPD (accés a les dades, portabilitat, rectificació, 
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la persona interessada es pot 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent-hi les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu 
electrònica de la Diputació de Girona.  
20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona 
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció. Si 
s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que puguin correspondre 
per aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, s’aplicaran les 
regles següents: 
 Si encara és possible complir l’obligació en els termes establerts, el centre gestor 
requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no 
superior a quinze dies, amb l’advertència expressa que l’incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 
 Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible complir l’obligació en els termes establerts, el centre gestor pot establir mesures 
alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment 
que es dirigeixi al beneficiari, es fixarà un termini no superior a quinze dies per adoptar-la, amb 
l’advertència que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
22. Altres obligacions dels beneficiaris 
 Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i 
complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  
 Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin 
les activitats subvencionades. 
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 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 que hi sigui 
aplicable. 
 Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts en la 
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com   a   
mínim   tres   ofertes   a   diferents   proveïdors,   amb   caràcter   previ   a la 
contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del 
bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi al mercat  un nombre  suficient  
d’entitats  que  puguin  portar  a  terme l’execució, la prestació o el lliurament requerits, o 
tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.  
 Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la normativa 
de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
 En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 
10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 
23. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar; abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta, i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu 
parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’han d’abstenir de realitzar 
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
 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 sol·licitin per a aquestes finalitats 
relacionades amb la percepció de fons públics. 
 Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o les administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa 
per previsió legal, en els supòsits establerts en l'apartat quart de l’article 3 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim 
sancionador establert en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que determina 
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'altres possibles 
conseqüències establertes en la legislació vigent en matèria de subvencions. 
24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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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 per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  
25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es 
produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes atribuïts expressament 
a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o la derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions 
o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per 
resoldre’ls, serà el president de la Diputació de Girona. D’aquestes resolucions del president 
se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació de Girona. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, l’aprovació de 
la convocatòria i la seva resolució li corresponen per delegació de la Presidència de la Diputació 
de Girona, efectuada mitjançant resolució de 19 d’agost de 2019, i poden ser objecte d’avocació 
expressa per resolució de la mateixa Presidència.   
Disposició transitòria 
L’exclusió de destinataris prevista en la base número 4 s’ha d’aplicar un cop hagin transcorregut 
dos anys des de l’entrada en vigor d’aquestes bases.” 
 

SEGON. Sotmetre a informació pública la modificació de les bases reguladores de 
subvencions descrit al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el que 
disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar un anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així com 
una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el 
termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, la modificació 
de les bases quedarà aprovada definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
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22. Deixar sense efectes l'aprovació de l'Avanç de Planejament del Pla 
Especial Autònom de les Vies aprovat pel Ple de la Diputació de Girona en 
data 15 de març de 2022 - Servei d'Arquitectura 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 15 de 
març de 2022, va prendre l'acord següent:  
 
“Aprovació de l'Avanç de Planejament del Pla Especial Autònom de les Vies Verdes de 
Girona - Servei d'Arquitectura 
 
Aquest ha estat redactat per l'arquitecta Montserrat Escorsell Folch, que conté els 
documents següents : 
-El document d'avanç de Pla Especial Urbanístic Autònom d'Infrastructures de les Vies  
Verdes de Girona ( PEUAIVVGi) (documentació escrita i documentació gràfica) 
-El Document Inicial Estratègic (DIE) del PEUAIVVGi (signat per Xavier Garcia Galindo 
biòleg i ambientòleg), l'objecte del qual és avaluar ambientalment les actuacions 
proposades pel PEUAIVVGi 
 
Antecedents en que es basa l’aprovació de l’avanç de planejament:  
 
Atès que es va celebrar una licitació i és va adjudicar el contracte de servei de redacció 
del Pla especial urbanístic autònom d’infraestructures de les Vies Verdes de Girona 
(PEUAVVGI), a la Sra. Montserrat Escorsell Folch, amb NIF 46643751G, per un import 
de TRENTA-QUATRE MIL EUROS (34.000,00 €, IVA no inclòs), amb la repercussió de 
la quantitat de 7.140,00 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 41.140,00 €. 
 
Donat que, en data 8 de febrer de 2022 es va duu a terme la reunió de presentació dels 
treballs de la fase 2 del contracte, en la qual va ser validat el lliurament per part del Sr. 
Àngel Planas, gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona i del Sr. Xavier Montal, 
arquitecte del Servei d’Arquitectura de la Diputació de Girona i responsable del contracte. 
 
Atès que en data 10 de febrer de 2022, l’adjudicatària del contracte que consta a 
l’expedient número 2020/7932 de serveis per a Redacció del Pla especial urbanístic 
autònom d’infraestructures de les Vies Verdes de Girona (PEUAIVVGI), d’acord amb el 
decret de presidència de data 4 de maig de 2021 de la Diputació de Girona i el contracte 
formalitzat en data 11 de maig de 2021 i en el marc de l’execució del referit contracte, 
s’ha desenvolupat la fase 2 dels treballs (Avanç de Pla) amb la formalització dels 
continguts establerts en el plec i per la legislació urbanística vigent. 
 
Situació actual de la tramitació d’aquest expedient:  
 
El mateix Ple va acordar la informació pública dels documents i la seva tramesa cap a 
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental (OTAA) i la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona (CTUG). 
S’ha dut a terme la tramitació de l’expedient en quant als anuncis d’aprovació i exposició 
al públic per al·legacions: es van publicar al BOP núm. 84 de 3-05-2022, al DOGC de 4-
05-2022, Etauler de 17 de juny de 2022 i al Diari de Girona en data 22 de juny. 
Durant el període d’informació pública, del 4 de maig al 4 d’agost, període que comprèn 
tots els anuncis exposats, s’han rebut quatre al·legacions: 
-04/05/2022 núm. registre 14390 Ajuntament d’Amer 
-19/05/2022 núm. registre 16083 Ajuntament de la Vall de Bianya 
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-16/06/2022 núm. registre 19309 PGA GOLF DE CALDAS, S.A. i PGA GOLF DE 
CATALUNYA, S.A. 
-26/07/2022 núm. registre 22572 Ajuntament de Pont de Molins. 
 
Consta un informe tècnic sobre les al·legacions rebudes durant el període d’informació 
pública de data 1 de setembre de 2022. D’aquest informe se’n conclou el que es 
transcriu literalment:  
 
(...)Tan és com a posteriori de l’aprovació de l’avanç de planejament la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona ha estimat que segons la legislació urbanística vigent 
la Diputació de Girona no és l’òrgan competent per a l’aprovació de plans especials 
urbanístics autònoms, es proposa que s’acordi deixar sense efecte l’acord del Ple de la 
Diputació de Girona del dia 15 de març de 2022. 
 
Caldrà, així mateix, traslladar el contingut de l’Avanç de Planejament (i el seu Document 
Inicial Estratègic) a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè, si s’escau, prossegueixi 
a la seva tramitació. 
 
Respecte a les al·legacions, no s’escau informar-les ara per a la seva estimació o 
desestimació, i caldrà trametre-les a la mateixa Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, a la redactora del document urbanístic l’arquitecta Montserrat Escorsell Folch, i 
al Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
Els acords que en resultin d’aquest informe tècnic caldrà comunicar-los a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, a l’arquitecta Montserrat Escorsell Folch, al Consorci 
de les Vies Verdes de Girona, als quatre al·legants i al Servei de Contractació de la 
Diputació de Girona.(...)  
 
D’acord amb el que indica l’article 93 de la Lei 39/2015 de Procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (en els procediments iniciats d’ofici, 
l’Administració pot desistir, motivadament, en els supòsits i amb els requisits previstos a 
les lleis), d’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i proposa al Ple 
que adopti l'acord següent: 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTES l’aprovació de l'Avanç de Planejament del Pla 
Especial Autònom de les Vies Verdes de Girona - Servei d'Arquitectura aprovat pel Ple 
de la Diputació de Girona en data 15 de març de 2022, donat que l’ Òrgan competent 
per aprovar aquest no és el Ple de la Corporació i desistir de la tramitació en quan a 
l’aprovació de l’avanç .  
 
Segon. TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG) del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que procedeixin a la tramitació de 
l’expedient si s’escau, d’acord amb el marc normatiu urbanístic vigent. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord als municipis afectats pel traçat d'aquest Pla 
Especial Autònom de les Vies Verdes de Girona. 
(Ajuntaments de Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, la Vall de 
Bianya, Sant Gregori, Fornells de la Selva, Llambilles, Campllong, Sant Andreu Salou, 
Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles, Esponellà, Amer, Caldes de Malavella, Torrent, 
Gualta, l'Escala, Sant Pere Pescador, Cabanes, Pont de Molins, Boadella i les Escaules, 
Darnius, i la Jonquera). 
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Quart. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatària del contracte Sra. Montserrat 
Escorsell Folch, al Consorci de les Vies Verdes de Girona i al Servei de Contractació de 
la Diputació de Girona.” 
 
El senyor President comenta que passem al punt 22. Deixar sense efecte l'aprovació de 
l'avanç de planejament del Pla especial autònom de les vies aprovat pel Ple de la 
Diputació de Girona en data 15 de març del 2022. Té la paraula el diputat senyor Josep 
Maria Bagot. 
El diputat delegat de Suport a Entitats Locals, senyor Josep Maria Bagot, intervé i 
manifesta: Gràcies, president. Bé, bàsicament el motiu de deixar-ho sense efectes és 
que no som l'òrgan competent. En el seu moment, quan nosaltres vàrem proposar al 
Departament d'Urbanisme que ells es fessin càrrec d'aquest document, el Departament 
va dir que no se'n faria càrrec, que no tenia capacitat ni tenia un interès especial, perquè 
en el tema de les vies verdes és un tema propi de la Diputació de Girona i, per tant, ens 
va encarregar que féssim nosaltres aquest document. En aquesta dinàmica dialèctica, 
no es va concretar sent un avenç com és, qui era l'òrgan competent per a aprovar aquest 
avenç. I ara, quan la Diputació ho ha aprovat, el Departament ens ha dit que no, que ha 
de ser la Comissió d'Urbanisme qui ho ha de fer bé. Nosaltres li hem tramès tota la 
documentació. Sembla que en la propera comissió, que seria a finals d'aquest mateix 
mes de setembre, ja ho porten a aprovació. Per tant, com vaig dir el dia de la comissió, 
entenem que donat que en aquest temps ja han arribat les al·legacions i que aquestes 
al·legacions seran assumides pel mateix departament, que no hi ha hagut una pèrdua 
de temps que podríem arribar si anéssim a burxar el que se'ns podria, en certa manera, 
criticar. Bé, nosaltres hem fet tota la feina, el Departament la considera correcta i, per 
tant, hem de felicitar els tècnics per la tasca que s'ha fet. 
El senyor President, intervé i diu: Bé... Per tant, aquí fem una cosa tan difícil, no?, que 
és: deixem sense efecte l'aprovació de l'avanç de planejament perquè no en som 
competents, però hem fet la feina i el competent ens agafarà la nostra feina i ho aprovarà. 
Per tant, l'objectiu final, com vostè deia, serà el desitjat, que s'aprovi aquest avanç de 
planejament. 
El diputat senyor Bagot, manifesta: No només hem fet la feina, sinó que, a més a més, 
ja hem redactat la contesta a les al·legacions, que també les faran servir. 
El senyor President, diu: Per tant, tota... 
El senyor Bagot, respon: O sigui, que en el mateix procés, entre l'aprovació de l'avenç i 
l'aprovació definitiva, també la tasca de la Diputació haurà sigut la total, vaja. 
El senyor President, diu: Doncs vinga, doncs escolti, la finalitat, sigui la que hagi de ser, 
estem d'acord. Estem d'acord, doncs, amb aquest deixar sense fet aquesta aprovació 
perquè algú més ho aprovi, que no som nosaltres? D'acord?, doncs vinga, moltes 
gràcies, senyor Bagot.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
23. Acceptació de la delegació acordada per diversos ajuntaments de 

determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i 
altres - setembre – Xaloc 
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“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, es proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que hi dictamini favorablement 
i elevi al Ple de la corporació la proposta d’acord següent: 
 
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pels plenaris dels Ajuntaments 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 CANTALLOPS 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

 Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministrament d’interès general 

Data Plenari: 23/02/2021 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

 Expedients sancionadors per infraccions de l’ordenança reguladora de l’espai 
protegit del Brugent 

Data Plenari: 28/07/2022 
 
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. Revocar d’una banda, la delegació de les competències de l’Ajuntament de 
Fontcoberta en l’àmbit de la gestió tributària i recaptació voluntària i executiva en relació 
a la taxa pel servei de conservació de la xarxa de clavegueram, atès que l’ordenança 
fiscal reguladora d’aquesta taxa només incorpora una tarifa corresponent a l’alta,  i per 
l’altra, la revocació de la delegació de totes les competències de l’Entitat Municipal 
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Descentralitzada de l’Estartit (EMD) en l’àmbit de gestió tributària i recaptació voluntària 
i executiva. 
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt vint-i-tresè, que és l'acceptació 
acordada per diversos ajuntaments de determinats ingressos de dret públic a favor de 
la Diputació de Girona. Té la paraula el diputat senyor Jordi Camps.  
El diputat senyor Jordi Camps, intervé i diu: [...] de l'espai protegit del Brugent. I, per 
altra banda, tindríem dues revocacions de les delegacions. Per un costat, Fontcoberta i 
per l'altra, l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit. Moltes gràcies, president. 
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies. Entenc que s'aprova. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 
 
24. Aprovació inicial de les bases reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s 

de Catalunya - Inspai, Centre de la Imatge 
 
“INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, és un servei públic especialitzat 
i un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el tractament, la 
conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, tant fixa com en moviment 
(fotografia i audiovisual), així com a la formació en aquest àmbit. 
 
Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i 
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la 
fotografia actual de fotògrafs i fotògrafes de Catalunya i donar-la a conèixer mitjançant 
exposicions i publicacions.  
 
Amb l’objectiu de fomentar la creació i la promoció del treball dels fotògrafs, INSPAI 
combina les línies de promoció i difusió amb la imatge contemporània, i el Premi Joves 
Fotògraf(e)s de Catalunya s’inscriu en aquest àmbit. 
 
L’objecte del Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya és promoure i difondre els treballs 
fotogràfics dels joves fotògrafs i fotògrafes de Catalunya, amb vista a assolir els objectius 
d’INSPAI: 
 

 Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs. 
 Fomentar la creació fotogràfica. 
 Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixi de 

les tendències de la producció fotogràfica actual i local. 
 Perseguir, els autors, la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia 

i, en especial, dels nous talents de Catalunya. 
 Donar suport als ajuntaments per oferir una proposta cultural materialitzada en 

una exposició itinerant i el catàleg corresponent. 
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 Ingressar el treball i l’obra de joves fotògrafs en els fons fotogràfics d’INSPAI, de 
manera que passin a formar part del patrimoni de l’ens i l’incrementin. 

 
Tant el contingut com la tramitació de les bases 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’import del premi és de 1.250,00 € bruts (import subjecte a les retencions de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’INSPAI “302/3322/48200 Premis, beques 
d’estudi i investigació Centre de la Imatge”. La concessió del premi queda condicionada 
a l’existència de crèdit adequat i suficients en el moment de la resolució de la concessió. 
 
En virtut de l’anterior i vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la 
Imatge, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment el text de les Bases Reguladores del Premi Joves 
Fotògraf(e)s de Catalunya, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES REGULADORES DEL PREMI JOVES FOTÒGRAF(E)S DE CATALUNYA 
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és promoure els treballs dels fotògrafs i fotògrafes joves de 
Catalunya, en el marc dels objectius d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona, per tal de: 
- Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs i fotògrafes. 
- Fomentar la creació fotogràfica. 
- Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixi de les 
tendències de la producció fotogràfica actual i de l’àmbit local. 
- Fomentar la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia i, en especial, 
dels nous talents de Catalunya, en l’àmbit local, nacional i internacional. 
- Donar suport als ajuntaments mitjançant una oferta cultural consistent en una 
exposició itinerant i el catàleg corresponent. 
- Ingressar a la Diputació de Girona el treball i l’obra de joves fotògrafs i fotògrafes 
perquè passi a formar part del patrimoni de l’ens, i incrementar així els fons fotogràfics 
d’INSPAI. 
Amb aquesta finalitat es convoca les persones que compleixin els requisits que figuren 
en aquestes bases per tal que presentin les seves sol·licituds. Es premiarà la persona 
seleccionada amb 1.250,00 € bruts (import subjecte a les retencions de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi), la qual 
es beneficiarà de les activitats de difusió i promoció que es detallen en la base vuitena.  
2. Condicions 
Cada any s’estableix la convocatòria amb les dates i els terminis de presentació de les 
sol·licituds i dels projectes, com també amb la composició de la Comissió d’Avaluació. 
3. Destinataris de la convocatòria 
a) Poden presentar les sol·licituds de participació a aquesta convocatòria, en el període 
comprès dins el termini que estableix la convocatòria per presentar la sol·licitud, les 
persones físiques que tinguin entre 18 i 30 anys nascudes i/o empadronades en un 
municipi de Catalunya. 
b) Els projectes presentats no poden haver estat premiats o dotats en cap altre premi, 
concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats i/o nominats quan 
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d’aquesta selecció i/o nominació s’hagi derivat una exposició pública, una edició en 
catàleg o la comunicació pública per qualsevol mitjà. 
c) No s’acceptaran projectes realitzats amb una antiguitat superior a tres anys ni 
projectes presentats en edicions anteriors. 
4. Presentació de les sol·licituds i dels projectes 
a) Només es pot presentar una sol·licitud a la convocatòria de cada exercici. En cas que 
es rebi més d’una sol·licitud d’una mateixa persona, únicament s’acceptarà la primera 
que s’hagi inscrit en el Registre General de la Diputació de Girona. 
b) La sol·licitud, que ha de contenir la descripció i l’explicació del projecte presentat 
(màxim 2.000 caràcters), s’ha d’acompanyar d’un mínim de trenta imatges i d’un màxim 
de quaranta.  
c) Les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format digital, es poden haver 
realitzat amb total llibertat de procediments, sempre que siguin íntegrament fotogràfics. 
No s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques. Cal lliurar-ne dues 
versions: en fitxers amb format TIFF amb una resolució de 2.400 × 3.800 píxels, i en 
fitxers amb format JPG amb baixa resolució, de 241 × 350 píxels.  
d) Cal formalitzar la sol·licitud mitjançant el model de formulari que figura a l’annex 
d’aquestes bases, el qual s’ha d’acompanyar d’una fotocòpia del DNI. 
e) La sol·licitud s’ha de presentar al Registre General de la Diputació de Girona (pujada 
de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona), o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
f) La persona seleccionada no es pot tornar a presentar a futures convocatòries del 
Premi Joves Fotògraf(e)s, ni tampoc no ho pot fer la persona que hagi estat premiada 
en edicions passades. No s’hi pot presentar cap persona que treballi a la Diputació de 
Girona o a qualsevol organisme o fundació que en depengui. 
g) La participació en la convocatòria implica acceptar-ne les bases. 
5. Difusió de les bases i de la convocatòria i assessorament a les persones 
interessades 
La Diputació de Girona difondrà aquestes bases i les publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) i al lloc web d’INSPAI. 
Les convocatòries de les diferents edicions es difonen mitjançant la publicació al BOPG, 
al lloc web d’INSPAI, a les xarxes socials d’INSPAI i també amb anuncis a la premsa i 
en altres mitjans de comunicació, així com als llocs web respectius. 
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, facilita assessorament i 
orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. El text de les bases, la 
convocatòria anual i el model de sol·licitud i de dades del projecte que cal presentar són 
accessibles al lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat), al lloc web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat) i al BOPG. 
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a 
informació pública per un termini de vint dies hàbils mitjançant un anunci en el BOPG i 
en el tauler d’anuncis de la corporació, i per referència al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a l’efecte que s’hi puguin formular les al·legacions i reclamacions que es 
considerin pertinents. La data d’inici del còmput serà l’endemà d’aquesta publicació. 
6. Valoració de les sol·licituds 
Les sol·licituds presentades són avaluades per una comissió d’avaluació formada per 
representants de la Diputació de Girona i per especialistes i professionals del món de la 
fotografia i la cultura, la qual valorarà:  

 l’originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les imatges i la viabilitat 
i les possibilitats materials de realitzar els projectes presentats;  
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 la construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui 
coherent i unitari. 

La proposta de la Comissió d’Avaluació ha d’indicar el nombre de projectes seleccionats 
(entre 1 i 5). Pot proposar que es deixi deserta la convocatòria si cap dels projectes 
presentats no assoleix els paràmetres exigibles, com també pot interpretar aquestes 
bases en consonància amb les finalitats de la convocatòria. 
La proposta que formuli la Comissió d’Avaluació s’eleva a la Presidència, que és l’òrgan 
que n’emet la resolució. La seva decisió és inapel·lable.  
La Comissió d’Avaluació estarà formada per: 
President 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació o la persona en qui delegui. 
Vocals 

-La cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, o la persona 
en qui delegui. 
-Tres professionals relacionats amb el món de la fotografia de trajectòria 
professional i artística reconeguda. 
-Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, una persona en 
representació d’lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. 

En cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president de la Comissió d’Avaluació. 
7. Notificació de la resolució i efectes 
a) La resolució de la convocatòria es notifica electrònicament a la persona seleccionada 
i a la resta de participants i es fa pública mitjançant el lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat) 
i les xarxes socials en un període màxim de tres mesos a partir de la data en què finalitzi 
el termini de lliurament dels projectes.  
b) La persona seleccionada ha de lliurar a INSPAI les fotografies adjuntades en el 
projecte presentat, en els formats, les mides, els suports i la presentació que INSPAI li 
indicarà. 
8. Activitats de promoció 
a) En relació amb el projecte seleccionat, es portaran a terme les activitats següents: 

– Producció i organització d’una exposició i edició d’un catàleg, a càrrec d’INSPAI. 
– Recorregut itinerant de l’exposició per diferents municipis de les comarques de 
Girona i a festivals i certàmens de fotografia, de Catalunya, de l’Estat espanyol i de 
França, a càrrec de l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona. 
– Exposició virtual al lloc web d’INSPAI. 
– Altres iniciatives que pugui portar a terme INSPAI orientades a promoure el  treball 
de la persona seleccionada. 

b) El nombre d’ajuntaments o d’altres institucions que estiguin interessats a acollir 
l’exposició determinarà la durada del recorregut (fins a un màxim de 24 mesos).  
9. Autorització d’utilització de les fotografies 
La persona seleccionada, amb l’acceptació de la resolució de la Diputació de Girona i a 
partir del lliurament de les imatges, en cedeix a la Diputació de Girona, de forma no 
exclusiva, els drets d’explotació sense limitació territorial fins que esdevinguin de domini 
públic. Amb aquesta cessió, autoritza la Diputació de Girona a fer les reproduccions i 
actes de distribució i comunicació necessaris, inclosa la posada a disposició de les 
imatges per mitjà d’Internet, per portar a terme les activitats descrites en la base anterior. 
Autoritza, així mateix, la Diputació de Girona a disposar d’una còpia digital de les 
imatges per incorporar-les als fons d’INSPAI. 
La Diputació de Girona pot disposar de les imatges, directament o bé autoritzant-ne l’ús 
a altres persones, en el desenvolupament de les competències i les funcions pròpies de 
la corporació. No pot autoritzar usos comercials de les imatges. En qualsevol cas, sigui 
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quina sigui la forma d’utilització, la Diputació ha de garantir la identificació del fotògraf o 
fotògrafa com a autor o realitzador de les imatges. 
La divulgació de les imatges premiades a iniciativa del fotògraf o fotògrafa ha d’anar 
acompanyada en tots els casos, de manera ben visible, de la referència següent: 
«Imatge/s guanyadora/es de la [número de la convocatòria] convocatòria del Premi 
Joves Fotògraf(e)s. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona». 
La persona seleccionada faculta expressament la Diputació de Girona a facilitar la 
consulta pública de les imatges des del lloc web, i a autoritzar els usos esmentats en el 
punt anterior. No obstant això, la Diputació de Girona no pot autoritzar usos de caràcter 
comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest sentit s’han de traslladar a la 
persona seleccionada. 
Un cop finalitzada la mostra itinerant, les imatges reproduïdes i exhibides a l’exposició, 
així com tot el material de suport —marcs i vidres—, restaran en poder de la Diputació 
de Girona. 
Aquestes condicions queden establertes i regulades amb la signatura d’un contracte 
entre la Diputació de Girona i el fotògraf o fotògrafa per realitzar una exposició de 
fotografies i l’edició d’un catàleg. 
La persona seleccionada no és retribuïda econòmicament, ni un cop es resolgui la 
convocatòria ni en el futur, per cap acte d’explotació que porti a terme la Diputació de 
Girona en aplicació del que estableixen aquestes bases. 
La persona seleccionada es compromet a no exposar públicament les imatges en cap 
altra exposició ni a editar-les en cap tipus de publicació en suport paper o en una 
plataforma digital mentre duri el recorregut itinerant de l’exposició organitzada per 
INSPAI. Es deixa a criteri d’INSPAI l’aprovació, si escau, d’utilitzar les imatges soltes per 
part de la persona seleccionada, si ho sol·licita. 
10. Protecció de dades 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels participants, en qualitat de 
responsable del tractament, amb la finalitat de portar un registre de persones 
participants, d’organització del projecte, de descripció dels fons d’imatge d’INSPAI, de 
control i de difusió dels seus continguts. Les dades es tracten en compliment d’una 
missió d’interès públic i amb el consentiment de la persona interessada. Es difondran el 
noms i cognoms dels participants per reconèixer l’autoria del seu projecte. Es poden 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la 
limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona - INSPAI. Es pot consultar 
la informació addicional i més detallada a www.ddgi.cat.  
11. 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: 

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

– No 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: 
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a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 

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

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

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

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els 
supòsits establerts en l’apartat 4t de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim 
sancionador que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 
Disposició derogatòria 
Aquestes bases deroguen les anteriors, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en 
la sessió de 20 de juliol de 2021 i publicades (aprovades definitivament) en el BOPG 
núm. 204 , de 22 d’octubre de 2021. 
ANNEX  
Model de sol·licitud per participar en la convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s de 
Catalunya, que consta a l’expedient. 
Model de dades del projecte per participar a la convocatòria del Premi Joves 
Fotògraf(e)s de Catalunya, que consta a l’expedient.” 
 
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. En el supòsit que 
en el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases quedaran 
aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar el President per dictar els actes necessaris i resoldre les incidències 
que es produïssin en relació a l’aplicació de les esmentades bases. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Oficina de Protocol, a l’Oficina de Difusió, a l’Oficina 
de Comunicació i Cooperació Cultural.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt vint-i-quatrè, que és l'aprovació 
inicial de les bases reguladores del Premi de Joves Fotògrafs de la Catalunya INSPAI. 
Té la paraula el vicepresident, senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñaira, pren la paraula i diu: Moltíssimes gràcies, 
senyor president. Bàsicament, i de manera succinta, entre les funcions de l’INSPAI, com 
a centre de la imatge i la difusió de la fotografia, i més concretament la creació, la 
incentivació de la creació fotogràfica, sobretot entre el talent jove, aquest premi ja fa 
anys que el fem. Per tant, portem les bases. En resum, és un premi per als joves 
fotògrafs i les joves fotògrafes que tinguin entre 18 i 30 anys, nascudes i empadronades 



 

 

 

 

 

185 

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

 

a Catalunya. I bàsicament el premi consisteix, primer, un premi econòmic; segon, en una 
exposició que itinera, que comença a la Casa de Cultura i itinera per diferents espais de 
la demarcació i d'arreu; es fa també un catàleg d'aquesta exposició, i després hi ha 
l'exposició en format virtual. El que portem és aprovació aquestes bases perquè puguem 
tirar endavant el Premi Joves Fotògrafs com cada any. Moltíssimes gràcies, senyor 
president. 
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies, senyor Piñeira. Alguna qüestió? Sí, 
senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Guillaumes, intervé i manifesta: Gràcies, president. Bé, ens 
abstindrem en aquest punt i intentarem ara, molt breument, explicar el perquè. Com bé 
ha explicat el diputat Piñeira, es porten a aprovació unes bases reguladores d'aquest 
Premi Joves Fotògrafs de Catalunya, i és un premi que s'inscriu dintre del projecte de 
l’INSPAI, un projecte que té diversos objectius i un dels quals és explícitament perseguir 
la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia —ho llegeixo explícitament, 
perquè és tal com està escrit a la pàgina web—, i en especial dels nous talents de 
Catalunya. És a dir, promocionar i ajudar a la projecció d'aquests professionals de la 
fotografia i dels nous talents. El tema és, la qüestió que posem sobre la taula, i que ho 
fem avinent i obert a tothom, és si un premi d'aquestes característiques pot ajudar 
realment a la consecució no només d’aquest, sinó de la resta d'objectius que té aquest 
premi. Per què plantegem això? Generem el dubte o compartim el dubte. Doncs per 
dues qüestions: una és el tema de la cessió de drets i l'altre és el tema de la quantia, la 
quantia, l'import del premi. Amb relació a la cessió de drets, a les bases reguladores 
apareix el punt 9, que diu «autorització d'utilització de les fotografies», apareix 
explícitament que la persona seleccionada, és a dir, el que rep el premi, amb l'acceptació 
de la resolució de la Diputació de Girona i a partir del lliurament de les imatges ens 
cedeix a la Diputació de Girona, de forma no exclusiva, els drets d'explotació sense 
limitació territorial fins que s'esdevinguin de domini públic. Bé, i acaba encara el paràgraf 
amb més text. I amb relació a això, amb relació als drets, i amb relació a la qüestió de 
l'import, apareix el següent: «Es premiarà la persona seleccionada amb 1.250 euros», 
que són bruts perquè estan subjectes a les retencions de l'impost sobre la renda de les 
persones físiques. A nosaltres ens sembla que potser aquesta no és la millor estratègia, 
potser per promocionar realment i projectar els joves talents de la fotografia. Per què ho 
diem? Doncs home, perquè en relació amb la cessió de drets... I no és un tema, això de 
la cessió de drets, no és un tema només de la Diputació, això passa en alguns 
ajuntaments que també fan premis de fotografia i el que fan després és quedar-se amb 
les fotografies i, per tant, han de fer una cessió de drets. És a dir, amb aquesta cessió 
total dels drets de les fotografies la Diputació aconsegueix un bon fons d'armari. I amb 
relació a la quantitat, per nosaltres, 1.250 euros, pensem que, donada l'estructura i la 
capacitat de tresoreria que té la Diputació, seria molt interessant —i això és una 
aportació— de poder ampliar la dotació d'aquest premi. Per tant, dues peticions: dotar 
aquest premi d'una quantia més gran —i creiem que la capacitat pressupostària de la 
Diputació ho permet—, i potser revisar o, en tot cas, resoldre aquesta qüestió 
relacionada amb l'ús de les fotografies, que no és específic, eh?, ja ho sabem; no és 
específic de la Diputació de Girona i passa a molts ajuntaments, i això realment amb els 
joves talents que es dediquen a la fotografia i els professionals és una qüestió que en 
molts col·lectius ha estat criticat, no? Gràcies. 
El senyor President, diu: Senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i respon: Moltíssimes 
gràcies, senyor president. Il·lustre diputada, senyora Guillaumes. Quatre o cinc 
qüestions del que ha dit. Primera, vostè parlava, diu: «Serveix per tenir fons d'armari per 
a l'INSPAI». No, l’INSPAI té un fons d'armari de set dígits de fotografies. Per tant, 
l'objectiu del premi no és incorporar-ne 25 més, perquè de tenir set dígits a tenir-ne set 
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dígits més 25 més, no és l'objectiu, aquest fons d'armari. Segona qüestió, sobre la cessió 
de drets. Li haig de recordar que és habitual que en tots els premis es cedeixin els drets. 
Això és una pràctica habitual. Vostè deia, «l'import del premi, 1.250 euros bruts, s'hauria 
d'incrementar la dotació?». Ara m'hi referiré. Però és que l'important no és tant la quantia 
econòmica del premi, sinó que el premi és una plataforma de promoció. Per tant, què 
valora la gent? Valora l'exposició, valora l'exposició que itinera, que va a molts llocs, 
valora el catàleg, valora, a més a més, que es pugui consultar online... Per tant, tot això 
que val molts més diners que a 1.250 euros, és el que realment incentiva a la gent a 
participar. I l'última qüestió, tinc memòria, però no tanta, no sé si deuria ser una 
predecessora seva o vostè mateixa, ho hauria de buscar l'acta, que una de les anteriors 
vegades que van portar el Premi Joves Fotògrafs aquí, el que se'm qüestionava 
precisament des del grup de la CUP és que per què havia de tenir dotació econòmica el 
premi. I ara resulta que la dotació econòmica és petita. No sé si m'ho va dir vostè o m'ho 
va dir una altra o la seva predecessora. Segurament deuria ser la seva predecessora, 
però llavors, clar, ja em perdo, perquè unes vegades la petició de la CUP és augmenti 
la dotació econòmica i al cap d'un temps és que no hi hagi dotació econòmica. A l'inrevés 
ha sigut l'ordre, però primer és que no n'hi havia d'haver i ara que n'hi ha d'haver més. 
Llavors em costa saber quina és la posició de la CUP en aquest sentit. Si volen dotació 
econòmica, la volen més gran. No en volen, però, però estaria bé —i li ho dic només 
com a suggerència i sense acritud i prenguin-m'ho amb bona fe— que poguéssim saber 
des del Govern o des de l'Àrea de Cultura, quina és la posició una mica permanent en 
el temps en aquest tema de la CUP o si va canviant en funció del diputat a la diputada 
de torn, que també és legítim, eh? Però saber-ho, perquè si no, jo em perdo. Moltíssimes 
gràcies, il·lustre diputada. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Guillaumes, manifesta: Dues qüestions, per al·lusions, diguéssim. 
La primera és que el diputat Piñeira ha comentat sobre la cessió de drets que és una 
pràctica habitual. El que qüestionem aquí és que sigui habitual no vol dir que hagi de 
ser per sempre, i per tant, sí que posem sobre la taula això, perquè hem parlat amb 
diferents col·lectius de fotògrafs i és una cosa, una qüestió que ens han comentat. I 
referent al tema que deia de si dotar econòmicament, nosaltres estem parlant en aquest 
cas de joves professionals, i en les mateixes bases explica: una cosa és els joves 
professionals i l’altra les dotacions i els premis que es donen a escoles; és diferent. I 
aquí sí que no hi ha dubtes. És a dir, nosaltres, quan plantegem de no dotar 
econòmicament és sobretot quan són premis que estan relacionats amb l'àmbit educatiu, 
aquí en les bases reguladores s'explicita clarament que és per promoure professionals 
de la fotografia. Gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies. Senyor Piñeira, acabem. 
El vicepresident senyor Piñeira, respon: No, només per concretar, i entenc que no cal 
donar-hi més voltes, eh? Jo el que he dit literalment —i em reitero, eh?, em reitero— és 
que en diferents moments, des del grup de la CUP, s'ha qüestionat que el Premi Joves 
Fotògraf, que és del que estem parlant avui, hagués de tenir dotació econòmica. No 
altres, eh? Vostè m'ha qüestionat a vegades allò d’Això Pinta Bé, però jo el que he dit 
aquí, no n'he parlat, d’Això Pinta Bé, és que em barreja naps amb cols; perdoni, eh? Jo 
el que he dit és: se'ns ha qüestionat des del grup de la CUP si hi ha el Premi Joves 
Fotògrafs havia de tenir dotació econòmica, i com que estem parlant del Premi Joves 
Fotògrafs i no de l'Això Pinta Bé, que és al que vostè ha referit, jo em reitero amb el que 
he dit per si no se m’ha entès, que entenc que ha quedat clara la postura del Govern en 
aquest sentit. La que no m'ha quedat clara és la postura de la CUP, almenys ara sé la 
d'aquest moment de la CUP, que és que volen que s'ampliï la dotació econòmica. 
Evidentment, ho valorarem jo. Jo l'únic que dic és que el relat aquí és molt mutable, 
perquè passem d'un extrem a l'altre en funció del diputat o la diputada de torn que hi ha: 
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passem que al premi no hi ha d'haver dotació econòmica per al premi Joves Fotògrafs 
a que l'hem d'incrementar. I llavors així sí que a mi personalment, a mi, em costa saber 
quina és la postura de la CUP a llarg termini en aquest sentit. Moltíssimes gràcies, 
il·lustre diputada. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Passem a la votació. Algun vot 
en contra o alguna abstenció? Sí, una abstenció. 26 vots a favor, com és habitual en 
aquest ple. És la mateixa votació: una abstenció, 26 vots a favor. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
 
25. Aprovació dels sobrecostos addicionals per la COVID-19 en la gestió del 

centre de dia Les Bernardes de Salt per al període de l'1 de gener de 2022 
al 18 de maig de 2022 - Acció Social 

 
“En data 20 de desembre de 2019 es va signar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la gestió integral del centre de dia per a 
gent gran Les Bernardes de Salt, per un període que s’inicia l’1 de gener de 2020 i fins al 
31 de desembre de 2020, (CN/3987), exp. 2019/7985.  
 
Per a la prestació i gestió d’aquest servei es va subscriure el corresponent conveni 
d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social 
de Catalunya, SL (en endavant SUMAR) (CN/3988), exp. 2019/8212. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, de data 19 d’octubre de 2021, va aprovar la pròrroga del 
conveni amb el departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, per a 
l’encàrrec de la gestió integral del centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt per 
a l’any 2022, exp. 2021/7701. 
 
Per a la prestació i gestió d’aquest servei es va subscriure la corresponent pròrroga del 
conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR (CN/3988), exp. 
2021/8285. 
 
Vist que la pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en els 
serveis socials. Amb l'objectiu de prevenir brots futurs i minimitzar el risc d'infecció en els 
grups de població més vulnerables, es requereix contínuament el desplegament, l'aplicació 
i l'adaptació de les mesures que impacten directament sobre les organitzacions i els 
professionals dels serveis socials, i en especial en els centres que conformen la Xarxa de 
Serveis Socials d'Atenció Pública.  
 
Atès que mitjançant el Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 
19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de 
mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-
19, es preveu un increment mensual per fer front als costos addicionals generats als serveis 
socials de la xarxa d'atenció pública. Aquests costos fan referència al reforç del personal 
d’atenció directa, compra d’equips de protecció individual i intensificació de les mesures 
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d’higiene relacionades amb la COVID-19. Pel que fa al centre de dia per a gent gran les 
Bernardes de Salt, el mòdul és de 60,00 € mensuals per plaça ocupada i té efectes des d’1 
de juliol de 2020.  
 
El pacte tercer del conveni amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, per a l’encomana de la gestió del servei referit anteriorment (exp. 
2019/7985), estableix que en cas que durant la vigència del conveni es modifiquin les tarifes 
vigents, aquestes noves tarifes seran aplicables des de la seva entrada en vigor sense que 
s’hagi de modificar el conveni, i el pacte tercer del conveni d’encàrrec a mitjà propi de la 
Diputació de Girona a SUMAR, SL (exp. 2019/8212) estableix, en aquest mateix sentit, que 
s’adapta a la normativa vigent fixada pel Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 s’ha consignat el crèdit adequat i 
suficient per poder autoritzar i disposar la despesa, atès que la Generalitat de Catalunya 
ha fet efectiu l’ingrés corresponent als costos addicionals generats corresponents al 
període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 18 de maig de 2022, i en data 16 d’agost 
de 2022 s’ha aprovat l’expedient de generació de crèdit 2GC 5/2021. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió 
Informativa d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa per un import 6.398,52 euros, a SUMAR, Serveis 
Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL, (NIF B55023832), per fer front als costos 
addicionals generats per la COVID-19, en la gestió del centre de dia per a la gent gran Les 
Bernardes de Salt, durant el període comprès entre l’1 de gener de 2022 i el 18 de maig de 
2022, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 100/2314/22706 (Gestió centre de dia per a 
gent gran Les Bernardes) del pressupost de l’exercici 2022. 
 
Segon. Notificar el present acord a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
MP, SL”. 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 25è, que és l'aprovació dels 
sobrecostos addicionals per la Covid-19 en la gestió del Centre de les Bernardes de Salt, 
del període d’1 de gener a 18 de maig del 2022. Té la paraula la vicepresidenta senyora 
Puig. 
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, pren la paraula i diu: Bon dia. En tot cas, 
es tracta d'un acord amb relació al conveni entre la Diputació i la Generalitat per la gestió, 
com saben, integral del Centre de Dia de les Bernardes de Salt. En aquest cas, doncs, 
en el qual la Diputació encarrega el seu mitjà propi a sumar la prestació d'aquest servei. 
Donada la situació de pandèmia per la Covid-19 es van aprovar unes aportacions 
extraordinàries que en aquest cas, de l'1 de gener al 18 de maig, es concreten en 
6.398,52 euros. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Entenc, doncs, que queda 
aprovat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
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COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
26. Ratificació i aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci 

Salines Bassegoda 2022 - Medi Ambient 
 
“Antecedents de fet: 
Vist l'acord del Consell Plenari del Consorci Salines Bassegoda de 18 de maig de 2022 
en virtut del qual es va aprovar la proposta de modificació dels següents articles dels 
Estatuts del Consorci, quedant les seves redaccions de la següent forma: 
 
1. Modificació de l’article 1: 
El Consorci Salines Bassegoda es constitueix com a entitat pública consorciada entre la 
Diputa ci ó de Girona, els ajuntaments d’Agullana, Albanyà, Darnius, Maçanet de 
Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga, La Vajol, Navata, Avinyonet de Puigventós, Cistella, 
Biure d’Empordà, Vilanant, Pont de Molins, Cabanelles, Llers i Terrades, de conformitat 
amb els acords dels organismes respectius, a fi de complir les finalitats assenyalades 
en els presents Estatuts i de la carta programàtica. 
 
2. Modificació de l’article 2: 
El Consorci s’anomena Consorci Salines Bassegoda. Té una durada indefinida. La seva 
seu social estarà ubicada a l’ajuntament al qual estigui adscrit. El Consorci resta adscrit 
a l’ajuntament que ostenti la presidència, per disposar aquesta Administració de la 
capacitat de nomenar o destituir la majoria dels membres del personal directiu, d’acord 
amb els articles 11 i 11bis dels presents estatuts, i en aplicació del criteri recollit a l’article 
120.2.c, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
3. Modificació de l’article 10: 
El càrrec de president s’escollirà entre els representants dels ajuntaments que formen 
part del consorci i tindrà una durada de quatre anys si bé sempre es farà coincidir amb 
la renovació de les Corporacions Locals, i a més d’exercir la presidència del Consell 
Plenari i de la Comissió Executiva serà també el president del Consorci i, per tant, en 
serà el representant a tots els efectes i podrà comparèixer sense necessitat de poder 
previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i 
jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques i privades, físiques i 
jurídiques. 
 
4. Modificació de l’article 11: 
L’exercici del càrrec de president comportarà també les funcions següents:  
a) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva. 
b) Nomenar i destituir el gerent.  
c) Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar contractes, sempre que no se superin 
les dotacions pressupostàries de l’any en curs i dins dels límits del que estableix la 
legislació local vigent pel càrrec d’alcalde.  
d) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la Comissió 
Executiva.  
En els casos de vacant, d’absència, de malaltia o per perdre la condició de representant 
de l’entitat a la que representa, el president serà substituït pel vicepresident o pels 
vicepresidents designats pel Consell Plenari d’entre els membres de la Comissió 
Executiva. 
Article 11bis  
El/la gerent/a tindrà la consideració de directiu públic professional i serà nomenat per la 
Presidència de l’entitat, que n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que tingui, 
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d’acord amb els criteris d’idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant un procediment de 
selecció que respecti la publicitat i la concurrència i se sotmetrà a la relació laboral de 
caràcter especial d’alta direcció. 
 
5. Modificació de les Disposicions transitòries  
1. Per tot allò no previst en aquests Estatuts s’aplicarà el que disposa la llei 40/2015, d’ú 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la normativa autonòmica de 
desenvolupament i supletòriament la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i la llei 27/2016, de 21 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local.  
2. En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna del Consorci, serà d’aplicació 
per al funcionament dels seus òrgans el que disposa la Llei 39/2015, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Fonaments jurídics: 
− L'article 8.3.d) dels Estatuts del Consorci, estableix que correspon al eix que correspon 
al Consell Plenari, amb caràcter indelegable , amb caràcter indelegable l'aprovació i la 
modificació dels presents l'aprovació i la modificació dels presents Estatuts, sens 
perjudici de la necessitat també de l'aprovació per part de Estatuts, sens perjudici de la 
necessitat també de l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats. 
− L'article 14.2 b) dels Estatuts del Consorci estableix que en el Consell Plenari caldrà 
el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la validesa dels 
acords que s'adoptin sobre les matèries següents:  b) Aprovació i modificació dels 
presents Estatuts. 
− L'art. 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, en concordança amb l'article 313.2 del mateix 
Reglament, regulen el procediment i quòrum necessari de modificació dels estatuts del 
Consorci. 
− L'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
requereix majoria absoluta per modificar els estatuts. 
− L'article 118 i següents de la Llei 40/201518, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
Vist que la modificació de l’article 2 dels estatuts preveu que l’adscripció del consorci es 
faci a l’ajuntament que ostenti la presidència i, per tant, no preveu que l’adscripció pugui 
recaure a la diputació de Girona. 
 
Vist que la modificació dels estatuts no modifica el règim econòmic del Consorci i, per 
tant, no afecta el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera de la diputació de Girona.  
 
Vist l’informe favorable del Servei de Medi Ambient. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria General de la diputació de Girona. 
 
Per tot això la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina favorablement 
i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER.-- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Salines 
Bassegoda aprovada pel Consell Plenari de 18 de maig de 2022. 
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SEGON.-- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Salines 
Bassegoda en els termes en què s'ha fet constar anteriorment en la part expositiva 
d'aquest acord. 
 
TERCER.-- Encomanar a favor del Consorci Salines Bassegoda la realització dels 
tràmits següents: 
 
a) Publicació dels presents acords pel termini de trenta dies hàbils, a efectes 
d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s’hi formula cap al·legació,  
reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, la modificació 
estatutària que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior. 
b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament 
aprovats, així com publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la referència 
del BOP en el que s’hagi publicat íntegrament el seu text.  
c) Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 
Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a efectes 
d’inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals de Catalunya. 
 
QUART.-- Inserir els corresponents edictes d’exposició pública i publicació del text final, 
respectivament, en el tauler d’anuncis de la diputació, als mateixos efectes que els 
assenyalats en l’anterior apartat i pels mateixos terminis. 
 
CINQUÈ.-- Notificar el present acord al Consorci Salines Bassegoda.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 26è, que és la ratificació i aprovació 
inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Salines-Bassegoda. Té la paraula el 
diputat senyor Lluís Amat. 
El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i diu: Molt bé, 
gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, aquest punt simplement és que el mateix 
Consorci ens va demanar una reunió a la diputada Eva Viñolas i a mi mateix perquè 
teníem problemes de gestió del mateix Consorci tal com estaven els estatuts, i ens van 
demanar, ostres, com s'ho podrien fer? Els vam ajudar jurídicament i el resum és que 
aquest Consorci, que és entre la Diputació de Girona i 15 ajuntaments, que a més a més 
té una durada indefinida, el problema és que la presidència i la secretaria d'aquest 
Consorci anava signada sempre pel mateix Ajuntament, i això els suposava un problema. 
El que hem fet és que aquest president i secretari digui, amb els quatre anys de durada 
d'una legislatura, que es pugui coincidir amb la renovació de les corporacions locals, i 
aleshores la seu d'aquesta presidència pugui canviar. És tan senzill com això, és el que 
ens demanaven i és el que portem a ratificar. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Ratifiquem, doncs? Sí? Molt 
bé, per tant, 26 vots a favor, una abstenció, quedarien aprovats aquests estatuts. O 
ratificats aquests estatuts, d'acord?. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
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27. Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Quart i la 
Delegació de la Fundació Eugènia Balcells Foundation per instal·lar un 
dipòsit d'aigua destinat a la intervenció en cas d'incendi forestal i servitud 
de pas - Medi Ambient 

 
“La Delegació de la Fundació Eugènia Balcells Foundation és propietària de la finca Mas 
Gelats, que comprèn la parcel·la 12 del polígon 13 del cadastre de finques rústiques del 
municipi de Quart, i expressa la seva voluntat de col·laborar en les tasques de prevenció 
d’incendis, com a propietari d’una finca rústega. 
 
L’Ajuntament de Quart, en el marc de les competències atribuïdes per l’article 25.2 f de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb el suport de la 
Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats definides pels bombers de la Generalitat 
de Catalunya, necessita instal·lar un dipòsit d’aigua, destinat a la intervenció en cas 
d’incendi forestal. 
 
Atès que aquest conveni no té caràcter econòmic. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 14 de juliol de 2022. 
 
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 de col·laboració amb l'Ajuntament de 
Quart i la Delegació de la Fundació Eugènia Balcells Foundation, del següent tenor 
literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
L'AJUNTAMENT DE QUART I LA DELEGACIÓ DE LA FUNDACIÓ EUGÈNIA 
BALCELLS FOUNDATION PER INSTAL·LAR UN DIPÒSIT D’AIGUA DESTINAT A LA 
INTERVENCIÓ EN CAS D’INCENDI FORESTAL I SERVITUD DE PAS 
CN/4434 
D'una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, facultat 
per aquest acte per acord del Ple del dia ......................, assistit pel Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas, secretari general de la corporació. 
De l'altra, el Sr. Carles Gutierrez Medina, alcalde de l’Ajuntament de Quart, assistit pel 
secretari de la corporació el Sr. Carles Velasco Perarnau. 
I de l’altra, el Sr. Fernando Balcells Canela, amb DNI ***0638**, en representació de 
Delegació de la Fundació Eugènia Balcells Foundation, amb NIF G66379538.  
MANIFESTEN: 
Que la Delegació de la Fundació Eugènia Balcells Foundation és propietària de la finca 
Mas Gelats, que comprèn la parcel·la 12 del polígon 13 del cadastre de finques rústiques 
del municipi de Quart, i expressa la seva voluntat de col·laborar en les tasques de 
prevenció d’incendis, com a propietari d’una finca rústega. 
L’Ajuntament de Quart, en el marc de les competències atribuïdes per l’article 25.2 f de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb el suport de la 
Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats definides pels bombers de la Generalitat 
de Catalunya, necessita instal·lar un dipòsit d’aigua, destinat a la intervenció en cas 
d’incendi forestal. 
Per tot el que s’ha dit, les persones compareixents, en virtut de la representació en la 
qual actuen, 
PACTEN 
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1. La propietària, a l’empara dels articles 564.1 i següents i 566.1 i següents de la Llei 
5/2006, de 10 de maig, del Codi civil de Catalunya, autoritza la constitució d’un dret de 
superfície per a la instal·lació del dipòsit d’aigua a la seva finca, segons s’indica en els 
plànols (annex I) i una servitud de pas a través de la mateixa, per accedir al dipòsit, per 
tal de realitzar els treballs de vigilància, manteniment i reparació que calgui efectuar, a 
favor de l’Ajuntament de Quart. 
2. La propietària s’obliga a permetre els treballs de tractament de la vegetació a l’entorn 
del punt de càrrega que figuren a l’annex II d’aquest document, per a un radi de 25 
metres al voltant del dipòsit, i a deixar lliure d’instal·lació d’objectes o construccions la 
superfície de 100 m de radi a l’entorn d'aquest. 
En cas de venda o transmissió de la finca, la propietària farà coneixedor el comprador o 
adquirent de l’existència d'aquesta càrrega. 
3. La propietària autoritza a l’Ajuntament de Quart per tal que aquest últim posi a 
disposició de la Diputació de Girona l’ús del dret de superfície i servitud per poder 
executar les obres de construcció del dipòsit.  
4. La Diputació de Girona assumirà, en la seva totalitat, els costos d’instal·lació del 
dipòsit i el seu posterior manteniment i ompliment d’aigua mentre duri la vigència 
d'aquest conveni. 
La Diputació de Girona o, si s'escau, el seu contractista podrà accedir al terreny indicat 
per executar les obres del dipòsit i per realitzar les tasques de manteniment, neteja i les 
que siguin convenients. Un cop instal·lat, el dipòsit passarà a formar part de la 
infraestructura municipal de lluita contra incendis, i serà recepcionat per l’Ajuntament. 
Aquest dret de pas també podrà ser utilitzat pels Bombers de la Generalitat o l'entitat en 
qui ells deleguin a fi de realitzar la neteja de la vegetació circumdant del dipòsit.  
5. La constitució d’aquests drets a favor de l’Ajuntament es fa a títol gratuït, i en cap cas 
no donarà lloc a contraprestació econòmica ni de cap altra mena a la propietat. 
6. Aquest conveni serà vigent per un termini de 20 anys; un cop transcorregut aquest 
termini, es prorrogarà tàcitament per períodes de 5 anys si la propietat o l’Ajuntament 
no comuniquen el contrari per escrit 6 mesos abans de finalitzar cada període. 
Una vegada finalitzi la vigència del conveni quedarà sense efectes la cessió efectuada, 
quedant el dipòsit existent incorporat a la propietat. 
7. Els litigis que es derivin dels efectes del conveni seran competència de la jurisdicció 
civil, atès que es tracta d’un conveni amb un contingut propi de dret civil, del qual resulten 
competents els tribunals d’aquesta jurisdicció. 
Així ho atorguen, fetes les advertències de llei, en especial les que es refereixen al 
compliment del que disposen les normes que regeixen el procediment administratiu, la 
legislació de règim local, els drets urbanístics i l’expropiació forçosa. 
I, un cop llegit aquest conveni els atorgants el ratifiquen i el signen.” 
 
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 Quart i a la Delegació de la 
Fundació Eugènia Balcells Foundation. 
 
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 a... faríem dos punts, el 27 i el 28, que 
tracten dels mateixos temes, d'instal·lar un dipòsit d'aigua per al tema de la prevenció 
d'incendis forestals. Té la paraula el senyor Amat. I si no hi tenen cap inconvenient, faria 
una votació conjunta. 
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El diputat de Medi Ambient, senyor Amat, intervé i diu: Gràcies, president. Sí, el primer 
és a Quart, el municipi de Quart, i el segon, que és el municipi de Riells i Viabrea. Fa 
referència a la construcció d'instal·lació de dipòsits d'aigua per prevenció d'incendi 
forestal. És del llistat que vam mirar amb Bombers de quines eren les prioritats de la 
demarcació, i aquests convenis de col·laboració entre la Diputació, evidentment, el 
propietari del terreny que cedeix i cedeix el terreny, el pas, etcètera, i l'Ajuntament on hi 
ha aquests terrenys. Simplement aquests dos fan referència a això. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Alguna paraula, algun vot en contra, 
alguna abstenció? Per tant, quedarien aprovats el punt 27è i 28è de l'ordre del dia per 
unanimitat, senyor secretari.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
28. Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Riells i 

Viabrea i el senyor Jaume Rovira i Cusachs per instal·lar un dipòsit d'aigua 
destinat a la intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas - Medi 
Ambient 

 
“El Sr. Jaume Rovira i Cusachs és propietari de la finca Turó de Palomeres, que comprèn 
la parcel·la 71 del polígon 6 del cadastre de finques rústiques del municipi de Riells i 
Viabrea, i expressa la seva voluntat de col·laborar en les tasques de prevenció 
d’incendis, com a propietari d’una finca rústega. 
 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea, en el marc de les competències atribuïdes per l’article 
25.2 f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb el 
suport de la Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats definides pels bombers de 
la Generalitat de Catalunya, necessita instal·lar un dipòsit d’aigua, destinat a la 
intervenció en cas d’incendi forestal. 
 
Atès que aquest conveni no té caràcter econòmic. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 14 de juliol de 2022. 
 
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 de col·laboració amb l'Ajuntament de 
Riells i Viabrea i el Sr. Jaume Rovira i Cusachs, del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA I EL SENYOR JAUME ROVIRA I CUSACHS 
PER INSTAL·LAR UN DIPÒSIT D’AIGUA DESTINAT A LA INTERVENCIÓ EN CAS 
D’INCENDI FORESTAL I SERVITUD DE PAS 
CN/4435 
D'una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, facultat 
per aquest acte per acord del Ple del dia ......................, assistit pel Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas, secretari general de la corporació. 
De l'altra, el Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, alcalde president de l’Ajuntament de Riells 



 

 

 

 

 

195 

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

 

i Viabrea, assistit pel secretari de la corporació el Sr. Francesc Ortiz Amat. 
I de l’altra, el Sr. Jaume Rovira i Cusachs, amb DNI ***8066** en representació pròpia.  
MANIFESTEN: 
Que el Sr. Jaume Rovira i Cusachs és propietari de la finca Turó de Palomeres, que 
comprèn la parcel·la 71 del polígon 6 del cadastre de finques rústiques del municipi de 
Riells i Viabrea, i expressa la seva voluntat de col·laborar en les tasques de prevenció 
d’incendis, com a propietari d’una finca rústega. 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea, en el marc de les competències atribuïdes per l’article 
25.2 f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb el 
suport de la Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats definides pels bombers de 
la Generalitat de Catalunya, necessita instal·lar un dipòsit d’aigua, destinat a la 
intervenció en cas d’incendi forestal. 
Per tot el que s’ha dit, les persones compareixents, en virtut de la representació en la 
qual actuen, 
PACTEN 
1. El propietari, a l’empara dels articles 564.1 i següents i 566.1 i següents de la Llei 
5/2006, de 10 de maig, del Codi civil de Catalunya, autoritza la constitució d’un dret de 
superfície per a la instal·lació del dipòsit d’aigua a la seva finca, segons s’indica en els 
plànols (annex I) i una servitud de pas a través de la mateixa, per accedir al dipòsit, per 
tal de realitzar els treballs de vigilància, manteniment i reparació que calgui efectuar, a 
favor de l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
2. El propietari s’obliga a permetre els treballs de tractament de la vegetació a l’entorn 
del punt de càrrega que figuren a l’annex II d’aquest document, per a un radi de 25 
metres al voltant del dipòsit, i a deixar lliure d’instal·lació d’objectes o construccions la 
superfície de 100 m de radi a l’entorn d'aquest. 
En cas de venda o transmissió de la finca, el propietari farà coneixedor el comprador o 
adquirent de l’existència d'aquesta càrrega. 
3. El propietari autoritza a l’Ajuntament de Riells i Viabrea per tal que aquest últim posi 
a disposició de la Diputació de Girona l’ús del dret de superfície i servitud per poder 
executar les obres de construcció del dipòsit.  
4. La Diputació de Girona assumirà, en la seva totalitat, els costos d’instal·lació del 
dipòsit i el seu posterior manteniment i ompliment d’aigua mentre duri la vigència 
d'aquest conveni. 
La Diputació de Girona o, si s'escau, el seu contractista podrà accedir al terreny indicat 
per executar les obres del dipòsit i per realitzar les tasques de manteniment, neteja i les 
que siguin convenients. Un cop instal·lat, el dipòsit passarà a formar part de la 
infraestructura municipal de lluita contra incendis, i serà recepcionat per l’Ajuntament. 
Aquest dret de pas també podrà ser utilitzat pels Bombers de la Generalitat o l'entitat en 
qui ells deleguin a fi de realitzar la neteja de la vegetació circumdant del dipòsit.  
5. La constitució d’aquests drets a favor de l’Ajuntament es fa a títol gratuït, i en cap cas 
no donarà lloc a contraprestació econòmica ni de cap altra mena a la propietat. 
6. Aquest conveni serà vigent per un termini de 20 anys; un cop transcorregut aquest 
termini, es prorrogarà tàcitament per períodes de 5 anys si la propietat o l’Ajuntament 
no comuniquen el contrari per escrit 6 mesos abans de finalitzar cada període. 
Una vegada finalitzi la vigència del conveni quedarà sense efectes la cessió efectuada, 
quedant el dipòsit existent incorporat a la propietat. 
7. Els litigis que es derivin dels efectes del conveni seran competència de la jurisdicció 
civil, atès que es tracta d’un conveni amb un contingut propi de dret civil, del qual resulten 
competents els tribunals d’aquesta jurisdicció. 
Així ho atorguen, fetes les advertències de llei, en especial les que es refereixen al 
compliment del que disposen les normes que regeixen el procediment administratiu, la 
legislació de règim local, els drets urbanístics i l’expropiació forçosa. 
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I, un cop llegit aquest conveni els atorgants el ratifiquen i el signen.” 
 
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 Riells i Viabrea i al Sr. Jaume 
Rovira i Cusachs. 
 
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.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
29. Aprovar l'adhesió de la Diputació de Girona com a membre col·laborador 

de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (Amep) - Medi 
Ambient 

 
“El Ple de la diputació de Girona de 15 de juny de 2021 va aprovar per unanimitat la 
moció de la CUP Moció del grup de la CUP per a la sobirania energètica i d'adhesió a 
l'Associació de municipis i entitats per l'energia pública (Amep) amb el tenor literal 
següent: 
 
“La transició energètica s'està plantejant a escala global. La crisi climàtica i els 
compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle són 
arguments suficients per iniciar aquest procés de descarbonització de l'energia i de 
l'economia. El model energètic actual té uns costos molt elevats, econòmics, socials, 
ambientals i per a la salut de les persones. 
Un dels aspectes rellevants de la transició energètica és el model de generació i 
distribució de l'energia elèctrica. El món local ha patit la coacció de les empreses 
distribuïdores, i són contínues les queixes per la manca d'informació i atenció als usuaris, 
i pels dèficits de la xarxa. 
Els municipis no podem ser mers espectadors del sistema elèctric. Volem participar en 
el procés de transició. Volem que la transició ens porti a un escenari on quedi garantit el 
dret social a l'accés a l'energia, on no hi hagi pobresa energètica, on la ciutadania i les 
empreses puguin, lliure i fàcilment, generar la seva pròpia energia verda i compartir-la 
amb els seus veïns i veïnes, on les xarxes de distribució no estiguin exclusivament en 
mans d'empreses. Volem intervenir en la seva regulació i modernització. Volem 
democratitzar l'energia. 
És amb aquests plantejaments que s’ha creat l’Associació de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública (AMEP), l’assemblea fundacional de la qual va tenir lloc el passat 23 
de febrer a Terrassa. La van constituir 74 ajuntaments de Catalunya amb el suport de 
l’Associació de Micropobles de Catalunya, la Xarxa per la Sobirania Energètica, 
l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, la Xarxa de Ciutats i Pobles per a 
la Sostenibilitat i de la Associació Nacional d’Autoconsumidores. Entre els municipis 
pertanyents a l’AMEP hi trobem tan grans ciutats com pobles molt petits que representen 
en el seu conjunt prop de tres milions de ciutadans i ciutadanes. 
La iniciativa sorgeix de molts municipis que encara pateixen talls de subministrament, 
tant en l’àmbit rural per mancances en el servei de distribució, com en l’àmbit urbà pels 
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problemes de manteniment de la xarxa. Molts d’aquests municipis es plantegen que per 
poder garantir el dret a l'accés a l’energia cal avançar en sobirania energètica 
transformant l’actual model energètic. Això passa per canvis en la generació i la 
comercialització de l’energia, però també recuperant el control democràtic de la xarxa 
de distribució. El 95% de la xarxa de distribució a Catalunya és propietat d’Endesa, qui 
acumula anys de crítiques arreu perquè la deixadesa del manteniment del cablejat causa 
talls elèctrics i baixades de tensió a tot el territori. Això es fa especialment evident quan 
el consum augmenta, per exemple per les onades de fred, i la xarxa deficient no pot 
suportar la tensió. En aquest sentit cal recordar la lluita de fa 
temps de barris com el de Font de la Pólvora a Girona o el del Culubret a Figueres o el 
cas de l’anciana de Reus que va morir després que una espelma originés un foc al seu 
habitatge. No són, però, casos únics i aïllats sinó exemples extrems i que han atret els 
focus mediàtics d’una realitat massa estesa arreu del territori.  
Un altre conflicte resultat del model energètic actual és el que fa temps que apareix, 
sobretot, en algunes zones del país i que darrerament ha esclatat amb l’aparició d’un 
gran nombre de projectes de macroinstal·lacions de parcs generadors d’energies 
renovables. Aquests macroprojectes tenen efectes a molts nivells i no només a la zona 
on hi ha la instal·lació sinó molt més enllà degut a totes les línies de transport 
d’electricitat que requereixen. La mateixa Diputació de Girona ha posat en qüestió 
aquest model i alertat de les conseqüències del mateix a través del Pla Estratègic per al 
Desenvolupament de les Energies Renovables i en el suport mostrat a diverses 
iniciatives de rebuig a aquests projectes sortides arreu del territori.  
Darrere de tot plegat hi ha també un marc legal que dóna molt marge a les companyies 
subministradores i dificulta molt el control des dels municipis de l’estat de la xarxa i les 
operacions de manteniment realitzades.  
Per això tots aquests municipis veuen la necessitat d'intervenir en la regulació de la 
generació, distribució i autoconsum d'energia renovable en l'àmbit de les comunitats 
locals (ajuntaments, empreses, entitats i ciutadania) i es plantegen fer un front comú per 
pressionar a tots nivells i avançar cap a un control més democràtic del servei que els 
permeti garantir l’accés a l’energia.  
És en aquest marc que des de l’AMEP es proposen com a objectiu la difusió i la promoció 
de la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia 
elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquest 
objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició energètica cap a un 
model just, democràtic i sostenible. 
Així doncs, el grup de la CUP proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
PRIMER.- ENCOMANAR a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona que iniciï 
els tràmits i informes necessaris per l’adhesió de la Diputació de Girona a l’Associació 
de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i 
promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució 
d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap 
aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, 
democràtic i sostenible. 
SEGON.- NOTIFICAR els presents acords a l’AMEP i als serveis de l’ens que n’hagin 
de tenir coneixement per la seva tramitació.”. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Medi ambient de data 20 de juliol de 2022. 
 
Atès que l’adhesió en la modalitat de membre col·laborador no comporta l’obligació de 
pagar cap quota, no té caràcter econòmic i no afectarà als compliments d’estabilitat 
pressupostària ni sostenibilitat financera.  
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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 l’adhesió de la diputació de Girona com a membre col·laborador de 
l'Associació de municipis i entitats per l'energia pública (Amep). 
 
SEGON.- Aprovar els estatuts de l'Associació de municipis i entitats per l'energia pública 
(Amep), que s’annexen. 
 
TERCER.- Sol·licitar a l’Amep l’acceptació de la diputació de Girona com a membre 
col·laborador. 
 
QUART.- Delegar en l’Amep la tramitació administrativa de l’expedient. 
 
CINQUÈ.- Facultar el president per a la signatura de tots els documents necessaris per 
fer efectius els presents acords. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a l'Associació de municipis i entitats per l'energia 
pública (Amep). 
 
Annex 
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA PÚBLICA 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. Denominació i naturalesa 
Amb la denominació Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) es 
constitueix aquesta associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat jurídica. Es regeix per aquests estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans, pel que 
preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, 
per la legislació estatal en matèria d’associacions. 
Article 2. Finalitat i activitats 
1. La finalitat de l’Associació és difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques 
de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin 
encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model 
energètic just, democràtic i sostenible. 
2. Per a la consecució de la finalitat esmentada, l’AMEP durà a terme les activitats següents: 
a) Creació d’una línia comunicativa pròpia. 
b) Organització de jornades, seminaris i cursos. 
c) Creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis. 
d) Recolzar i participar en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la titularitat, la 
propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. 
e) Impuls d’iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de l’associació. 
f) Col·laboració i participació en xarxes nacionals, estatals i internacionals. 
g) Incidir en les polítiques públiques relatives a l’energia. 
h) Creació d’un centre de recursos o base documental d’experiències, iniciatives o estudis. 
i) Realitzar serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als municipis per 
assolir la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. 
j) Sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats, o altres formes de 
col·laboració, per finançar les activitats de l’associació i dels municipis per l’assoliment de les 
finalitats esmentades en aquest article. 
k) Totes aquelles altres activitats destinades a la consecució de la finalitat esmentada en aquest 
article. 
Article 3. Àmbit territorial 
L’àmbit territorial de l’AMEP és Catalunya. 
Article 4. Domicili social 
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El domicili social és el Raval, número 14, 08221 de Terrassa. Per acord de l’Assemblea, el 
domicili social es podrà modificar, i el canvi de domicili serà notificat als membres i al Registre 
d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. 
Article 5. Durada de l’AMEP 
La duració de l’AMEP serà indefinida i només es dissoldrà per acord de l’Assemblea o per 
qualsevol de les causes previstes a les lleis. 
TÍTOL II. MEMBRES DE L’AMEP 
Article 6. Membres de ple dret l’AMEP 
1. Poden ser membres de ple dret de l’AMEP els ajuntaments i ens supramunicipals de Catalunya, 
així com altres ens com comercialitzadores elèctriques, cooperatives, universitats, entitats 
ambientalistes i societat civil organitzada, sindicats, i en general organitzacions i entitats, sempre 
amb personalitat jurídica, alineades amb els objectius de l’AMEP i sense ànim de lucre. En 
queden exclosos explícitament els partits polítics, els ens amb ànim de lucre i les seves 
fundacions. 
2. Per incorporar-se a l'AMEP com a nou membre, aquest haurà de sol·licitar l'adhesió a la 
Presidència de l'AMEP, que presentarà la sol·licitud a la pròxima Assemblea per a la seva 
aprovació. La Comissió Executiva podrà aprovar inicialment l’ingrés dels nous membres, fent 
efectiva la seva incorporació a tots els efectes una vegada es produeixi l’aprovació o ratificació 
definitiva a la següent Assemblea. Mentre l’Assemblea no ratifiqui la incorporació, els nous 
membres podran assistir, amb veu però sense vot, a les reunions que es convoquin, podran rebre 
informació sobre les activitats de l’associació i utilitzar els serveis comuns. 
Article 7. Col·laboradors de l’AMEP 
1. De forma excepcional, els ajuntaments o ens supramunicipals que no puguin adquirir la 
condició de membres de ple dret de l’AMEP però manifestin el seu interès en les finalitats i 
activitats de l’AMEP, podran ser entitats col·laboradores d’aquesta. Les entitats col·laborades no 
necessitaran aportar quotes a l’AMEP, però no tindran dret a vot a l’Assemblea ni podran 
participar als òrgans de govern. 
2. Les persones físiques a títol individual podran figurar com a col·laboradores, amb una quota 
reduïda però sense disposar de vot a l’Assemblea ni poder participar als altres òrgans de govern. 
El mecanisme per a ser col·laboradors serà el mateix que per un membre ordinari. 
Article 8. Drets dels membres 
Són drets dels membres de l’AMEP: 
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea 
b) Elegir i ser elegits per als lloc de representació o per a exercir càrrecs directius 
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas 
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’AMEP, d’acord amb les 
normes legals i estatutàries 
e) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Comissió Executiva 
f) Rebre informació sobre les activitats de l’AMEP 
g) Utilitzar els serveis comuns que l’AMEP estableixi a la seva disposició en la forma en que 
col·lectivament es determini 
h) Ser informats, un cop convocada l’Assemblea i amb prou antelació, dels assumptes recollits a 
la convocatòria que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació durant la reunió 
i) Assistir a totes les reunions de l’Assemblea i de la Comissió Executiva a les que estigui 
convocat, mitjançant la persona que n’ostenti legalment la seva representació o en qui es delegui. 
j) Impugnar els acords de l’Assemblea i de la Comissió Executiva, i proposar l’exercici de l’acció 
de responsabilitat contra els membres d’aquesta comissió. 
Article 9. Deures dels membres 
Són deures dels membres de l’AMEP: 
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’AMEP i complir els acords que adoptin els òrgans de 
l’AMEP. 
b) Observar els principis bàsics de l’AMEP i les normes establertes en aquests Estatuts. 
c) Contribuir al sosteniment econòmic de l’AMEP satisfent les quotes, ordinàries i extraordinàries, 
acordades per l’Assemblea. 
d) Designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la pròpia entitat, la seva persona 
representant als òrgans de l’AMEP. Un cop designada, haurà de comunicar-ho per escrit a la 
presidència de l’AMEP. 
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e) Assistir a les reunions de l’Assemblea i d’altres òrgans que siguin convocats, llevat de causa 
justificada que caldrà notificar a la Secretaria. En cas de no poder assistir a una reunió de 
l’Assemblea, podrà delegar el seu vot, mitjançant escrit motivat i per aquesta ocasió, en favor 
d’un altre membre. Un membre de l’Assemblea podrà votar per delegació per un màxim de 9 vots, 
fins a una màxim de 3 membres absents. La delegació de vot s’efectuarà expressament i per 
cada sessió; en cap cas no s’admetrà una delegació genèrica. A les reunions de l’Assemblea i 
d’altres òrgans de govern legalment convocats, hi assistirà sempre la persona designada per 
l’entitat membre. Per a la resta d’actes de l’Associació, podrà assistir-hi la persona o persones 
que l’entitat membre designi. 
Article 10. Pèrdua de la condició de membre 
Es pot perdre de la condició de membre per les següents causes: 
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament a la presidència de l’AMEP, de la qual es donarà 
compte a la propera Assemblea. 
b) Per baixa disciplinària, prèvia instrucció d’un expedient amb audiència de l’interessat i d’acord 
amb el que disposi el reglament de règim intern. 
c) Per impagament de les quotes, un cop transcorreguts quatre mesos des del requeriment de 
pagament de la Tresoreria de l’AMEP, llevat que la Comissió Executiva acordi un altre termini de 
pagament per circumstàncies degudament justificades. 
TÍTOL III. ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT 
Article 11. Òrgans de l’AMEP 
L’AMEP es regirà pels òrgans següents: 
a) L’Assemblea General. 
b) La Comissió Executiva. 
c) La Comissió Assessora. 
Article 12. L’Assemblea General 
1. L’Assemblea general està constituïda per la totalitat dels membres de l’AMEP i és l’òrgan 
sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’AMEP, adoptar acords en 
l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat dels altres òrgans de govern. 
2. Tots els membres de ple dret de l’AMEP tenen veu i vot a l’Assemblea. S’estableix un sistema 
de vot ponderat en funció de la quota anual ordinària satisfeta en cada exercici econòmic per 
cada membre d’acord amb el següent barem: 
Quota 
anual 
(€/any) 

0-200 201-
500 

501-
1000 

1001- 
2000 
 

2001- 
4000 
 

4001- 
7000 
 

7001- 
1000
0 
 

1000
1- 
1300
0 
 

1300
0- 
1600
0 
 

Sup. 
1600
1 
 

Núm. 
vots 
assem
blea 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. El vot ponderat no opera en l’adopció d’acords de caràcter disciplinari, ni en aquelles decisions 
que puguin perjudicar objectivament els interessos d’un col·lectiu de membres. 
4. L’assistència i la participació a les assemblees no serà retribuïda. 
Article 13. Competències de l’Assemblea General 
Seran competències de l’Assemblea General les que s’enumeren a continuació: 
a) L’aprovació dels objectius, dels criteris generals d’actuació i, si n’hi ha, dels plans estratègics. 
b) L’aprovació del pla d’actuació anual, del pressupost anual, l’aprovació de les quotes ordinàries 
i extraordinàries per al sosteniment de l’AMEP, i de la liquidació de comptes i la memòria. 
c) L’aprovació i modificació dels Estatuts. 
d) La dissolució i liquidació de l’AMEP. 
e) L’acord de la transformació, la fusió, l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions i 
l’escissió de l’AMEP amb altres entitats. 
f) L’admissió de nous integrants a l’AMEP i la separació dels seus membres, inclosa la derivada 
de la baixa disciplinària dels associats. 
g) El nomenament i el cessament dels membres de la Comissió Executiva de l’AMEP, i controlar 
la seva activitat. 
h) L’aprovació, si s’escau, del Reglament de Règim Intern de l’AMEP i les seves modificacions. 
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i) La disposició i alienació de béns i drets de l’AMEP. 
j) La ratificació, previ coneixement dels membres, dels convenis realitzats per la Comissió 
Executiva amb altres entitats públiques o privades i, també, els acords de participació que s’hi 
puguin establir. 
l) La sol·licitud, si escau, de la declaració d’utilitat pública. 
n) La resolució sobre aquelles qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre 
òrgan de l’AMEP, així com qualsevol altra decisió que, per llei, li correspongui. 
Article 14. Reunió i convocatòria de l’Assemblea General 
1. L’Assemblea es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva Presidència, 
com a mínim dos cops a l’any: 
a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’activitats de l’any següent. 
b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar els comptes i 
la memòria de l’exercici anterior. 
2. La Presidència, quan ho sol·liciti almenys un 10% del total de vots de l’Assemblea de l’AMEP 
o bé a petició de la Comissió Executiva, ha de convocar l'Assemblea amb caràcter extraordinari. 
L’Assemblea extraordinària ha de tenir lloc en un termini màxim de 30 hàbils dies a comptar de 
la sol·licitud. 
3. Un nombre de vots que representi almenys el 10% del total de vots de l’Assemblea de l’AMEP 
pot sol·licitar a la Presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’Assemblea, 
que els haurà d’incorporar. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el 
primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la 
reunió, a fi que es pugui informar tots els membres de l’ampliació de l’ordre del dia. 
4. La convocatòria de l’Assemblea ordinària s’ha de comunicar, com a mínim, 15 dies hàbils 
abans de la data de la reunió, per correu electrònic dirigit a tots els membres, o pels mitjans 
telemàtics vàlids. Per raons d’urgència, degudament justificades per la Comissió Executiva, es 
podrà convocar l’Assemblea extraordinària, amb un termini de 10 dies hàbils, com a mínim, abans 
de la data de celebració d’aquesta. 
5. Com a mínim 5 dies hàbils abans de la data de la reunió, les persones convocades han de 
tenir a disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació relativa als temes per 
tractar en la reunió. Aquesta documentació es pot enviar per via digital. Aquest termini s’haurà 
de respectar igualment en els casos de convocatòria de l’Assemblea extraordinària amb caràcter 
d’urgència. 
6. Si en l’Assemblea es pretén tractar de l’exercici de l’acció de responsabilitat contra membres 
de la Comissió Executiva o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el mateix 
acte una sessió extraordinària de l’Assemblea amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del 
dia. 
Article 15. Funcionament de l’Assemblea General 
1. La Presidència i la Secretaria de l’Assemblea correspondran a les persones que ocupin 
aquests càrrecs a l’òrgan de govern. Es funció de la Presidència moderar la reunió i dirimir els 
empats amb el seu vot de qualitat, i de la Secretaria, prendre acta del desenvolupament de la 
reunió i dels acords adoptats. En cas d’absència de la Presidència, l’Assemblea serà presidida 
per la Vicepresidència o, en el seu defecte, pel vocal de més antiguitat. En cas d’absència de la 
Secretaria, exercirà les seves funcions qui designi la Presidència. 
2. L’Assemblea es constitueix vàlidament en primera convocatòria, quan el nombre de membres 
presents o representats sigui igual o superior a un terç dels membres integrants i que representin, 
almenys al 30% dels vots d’aquest òrgan. En segona convocatòria, es considera vàlidament 
constituïda sigui quin sigui el nombre de vots i de membres presents o representats. 
3. Al començament de cada reunió de l'Assemblea cal aprovar o esmenar l’acta de la sessió 
anterior. 5 dies hàbils abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a 
disposició dels socis al local social. 
4. La persona que ostenti la Secretaria redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ella 
mateixa i la Presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el 
resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 
Article 16. Acords de l’Assemblea General 
1. L’Assemblea pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als Estatuts o a les 
finalitats de l’AMEP. 
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2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per majoria 
simple dels seus vots presents o representats. Hi ha majoria simple quan hi ha més vots 
afirmatius que negatius. 
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels vots dels assistents presents o 
representats per prendre els acords relatius a: 
a) L’aprovació del pressupost, del pla estratègic si n’hi ha, del pla d’actuació anual, dels comptes 
anuals, de la gestió dels òrgans de govern i de les quotes dels membres per al funcionament de 
l’AMEP. 
b) La resolució dels expedients disciplinaris per faltes molt greus dels membres, així com la 
revisió dels expedients sancionadors a petició dels afectats. 
4. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’AMEP 
s’adoptaran en sessió extraordinària, convocada amb aquestes finalitats, en la qual estiguin 
presents o representats més de la meitat dels vots. L’aprovació es fa per majoria de dos terços 
dels vots dels assistents presents o representats. 
5. La votació del acords és a mà alçada, sense perjudici d’altres sistemes de votació. Tanmateix, 
ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% dels vots presents o representats en la reunió. 
6. El dret de vot es pot exercir per correu o per mitjans telemàtics. 
7. Els membres que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’AMEP, no puguin votar un 
determinat punt de l’ordre del dia, no es computen per establir la majoria necessària per adoptar 
l’acord. 
8. Els acords adoptats segons aquests Estatuts vinculen tots els membres de l’AMEP, incloent-
hi els absents, els qui en discrepen, els presents que s’han abstingut de votar, i els col·laboradors. 
Article 17. La Comissió Executiva 
1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que regeix, administra i 
representa l’AMEP, sense perjudici de les atribucions pròpies de l’Assemblea com a òrgan 
suprem. 
Els seus membres són escollits per l’Assemblea. 
2. La Comissió Executiva estarà formada per: 
a) Presidència 
b) Vicepresidència 
c) Secretaria 
d) Tresoreria 
e) Un màxim de 5 vocals 
3. Elecció de la Comissió Executiva: 
Per a ser elegible, cal ser membre de ple dret de l’AMEP i tenir capacitat per a exercir els drets 
socials. El procediment electoral es durà a terme mitjançant la presentació de candidatures 
compostes per un màxim de 9 membres i un mínim de 5. Les candidatures que es presentin a 
elecció tenen dret a comunicar llur programa d’actuació als membres de l’AMEP abans de la data 
de l’elecció. 
L’òrgan de govern, a proposta dels candidats, ha de fer arribar als membres, una vegada com a 
mínim, els programes i les altres comunicacions que siguin raonables. En els casos en què els 
membres ho autoritzin expressament, l’òrgan de govern pot facilitar als candidats que ho demanin 
el domicili, els telèfons i les adreces de correu electrònic dels associats. 
Els membres integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l’òrgan de govern. 
Un cop constituïda la Comissió Executiva, es distribuiran els càrrecs entre el seus membres, 
tenint en compte que entre els càrrecs de Presidència i Vicepresidència, la paritat de gènere 
haurà de ser inexcusable. 
4. Els membres de la Comissió Executiva entren en funcions un cop han acceptat el càrrec per 
al qual han estat escollits o nomenats. L’acceptació del càrrec s’ha d’inscriure en el Registre 
d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. 
5. A la Comissió Executiva cadascuna de les entitats membres designa a la persona que l'ha de 
representar. També hi podrà assistir una persona tècnica per cada una de les entitats membres 
de la mateixa, amb veu però sense vot. En cas de no poder assistir a una reunió de la Comissió 
per causa de malaltia o impossibilitat degudament acreditades, el membre podrà delegar el seu 
vot, mitjançant escrit motivat adreçat a la Presidència, en favor d’un altre membre de la pròpia 
Comissió Executiva. Un mateix membre podrà votar per delegació per un màxim de 2 membres 
absents. La Presidència únicament serà delegable en la Vicepresidència. 
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6. Els càrrecs són gratuïts, i no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’Associació. 
7. Els càrrecs s’exerceixen per un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits, 
amb la limitació dels càrrecs de la Presidència i la Secretaria, que no podran ser exercits més de 
2 mandats seguits per les mateixes persones ni entitats representades. 
Article 18. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva 
1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure 
d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’AMEP i de participar en les 
deliberacions i en l’adopció d’acords. 
2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’una 
bona administració, d’acord amb la llei i els Estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’AMEP, 
actuant sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de guardar secret de les informacions 
confidencials relatives a l’AMEP, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec. 
3. Els membres de la Comissió Executiva responen dels danys que causin a l’AMEP per 
incompliment de la llei o dels Estatuts, o per actes o omissions negligents en l’exercici de les 
seves funcions. 
4. Els membres de la Comissió Executiva han de portar una comptabilitat ordenada, diligent, que 
s’adeqüi a la seva activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeti fer el seguiment 
cronològic de les operacions i elaborar els comptes anuals. Les anotacions s’han de fer d’acord 
amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que siguin 
aplicables en cada cas. 
5. Els membres de la Comissió Executiva cessaran en el càrrec per les causes següents: 
a) Extinció de la persona jurídica a la que representen. 
b) Venciment del càrrec, llevat de renovació. 
c) Renúncia notificada per escrit. 
d) Baixa com a membre de l’AMEP. 
e) Separació acordada per l’AMEP. 
f) Qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts. 
Tots aquests supòsits de cessament generaran una vacant en la Comissió Executiva fins que no 
es convoqui la propera Assemblea ordinària, en què s’elegirà nou representant per ocupar la 
vacant, excepte quan es tracti de la figura de la Presidència; en aquest cas s’haurà de convocar 
immediatament una Assemblea extraordinària per elegir una nova Presidència. Mentrestant, les 
funcions de la Presidència recauran en la Vicepresidència. 
Article 19. Competències de la Comissió Executiva 
a) Donar a conèixer l’AMEP i promoure l’adhesió de nous membres de ple dret. 
b) Dirigir i administrar l’AMEP de la manera més àmplia que reconegui la llei per tal de complir 
les finalitats d’aquesta; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea, d’acord amb 
les normes, instruccions i directrius que aquest òrgan estableixi. 
c) Constituir una Comissió Assessora, que podrà dur a termes les funcions que li siguin 
delegables. 
d) Convocar l'Assemblea i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 
e) Lliurar a l’Assemblea els resultats dels debats i dels treballs que s’elaborin en el decurs de les 
diferents fases del desenvolupament de les finalitats i proposar-li l’aprovació d’aquells acords que 
estiguin dins la seva competència. 
f) Elaborar la proposta de pressupost, la liquidació de comptes i la memòria de gestió anual, el 
pla estratègic, si n’hi ha, i el pla d’actuació anual abans de ser presentats a l’Assemblea. 
g) Aprovar tota contractació, incloent-hi la del personal, que pugui tenir l’AMEP, així com la 
despesa en general, dins de les previsions pressupostàries. 
h) Organitzar els serveis tècnics i administratius de l’AMEP, que podran ser assumits per algun 
membre o contractats externament. 
i) Acceptar subvencions de les diferents administracions públiques i donacions de qualsevol tipus. 
j) Gestionar els comptes corrents i llibretes d'estalvis, i disposar dels fons que hi hagi en aquest 
dipòsit. 
k) Acordar els convenis de col·laboració de l’AMEP amb altres entitats, amb ratificació preceptiva 
posterior de l’Assemblea. 
l) Encarregar estudis vinculats amb els fins de l’AMEP, a grups de treball propis (membres de 
l’Associació) o externs. 
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m) Proposar a l’Assemblea la defensa legal dels interessos de l’AMEP, sense perjudici de les 
competències atribuïdes a la presidència. 
n) Proposar els acords per a la fixació de la forma i imports de la contribució al sosteniment de 
l’AMEP per a l’aprovació preceptiva posterior de l’Assemblea. 
o) Resoldre els expedients disciplinaris per faltes lleus i greus. 
p) En general, adoptar les disposicions i mesures adequades per al millor funcionament i 
organització de l’AMEP, així com qualsevol altra facultat que li delegui expressament l’Assemblea. 
q) Aprovar inicialment l’ingrés de nous membres a l’Associació a l’espera de la seva ratificació 
en la propera Assemblea General. 
Article 20. Funcionament de la Comissió Executiva 
1. Presideix la Comissió Executiva la Presidència de l’AMEP. 
2. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la 
presidència, almenys quatre cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada 
per aquesta o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. Per a la celebració de 
la sessió ordinària caldrà convocar els seus membres amb un mínim de cinc dies hàbils 
d’antelació, i per a la celebració de la sessió extraordinària només seran necessaris un mínim de 
dos dies hàbils d’antelació. La convocatòria de la sessió extraordinària es realitzarà per tractar 
temes amb caràcter d’urgència, sempre que la presidència ho consideri adient. La convocatòria 
es podrà fer per correu electrònic a la bústia que cada membre hagi notificat a la secretaria amb 
aquesta finalitat, o per mitjans telemàtics. Per tal que la celebració de la reunió sigui vàlida, ja 
sigui amb caràcter ordinari com extraordinària, caldrà que hi assisteixi la presidència, la 
Secretaria, i la meitat més un dels membres de la Comissió Executiva. 
3. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple dels assistents. Els acords 
presos s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar la Secretaria i la Presidència 
de la Comissió Executiva. A l’inici de cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió 
anterior. A cada membre de Comissió Executiva li correspon un vot. 
4. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels membres davant l’Assemblea, 
sense perjudici de puguin ser executats de forma immediata a tots els efectes. 
5. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant videoconferència o qualsevol altre sistema que 
no impliqui presència física dels membres, si la convocatòria s’efectua amb els requisits ordinaris 
i fent constar la circumstància de sessió no presencial. En aquests casos s’ha de garantir la 
identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir 
en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquests casos la reunió s’ha d’entendre celebrada al 
lloc on es trobi la presidència. En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents 
aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència, o hagin emès el vot per 
correu electrònic. La convocatòria de les reunions correspon a la presidència i ha de contenir 
l’ordre del dia amb els punts per tractar dia i la documentació amb les propostes d’acord dels 
punts per tractar. 
6. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a criteri 
de la presidència, mitjançant l’emissió del vot per aquells mitjans electrònics vàlids, sempre que 
quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i se’n 
garanteixi l’autenticitat. En aquests casos, caldrà el vot afirmatiu de la meitat més un dels 
membres amb dret a vot. 
7. La Comissió Executiva pot delegar alguna de les seves facultats delegables en la Comissió 
Assessora si compta, per a fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. 
8. Els acords de la Comissió Executiva s'han de recollir en una acta, signada per la Secretaria i 
la Presidència. En iniciar-se cada reunió de Comissió Executiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió 
anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 
Article 21. Presidència 
Són competències de la Presidència: 
a) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions de 
l’Assemblea i de la Comissió Executiva. 
b) Dirimir o decidir en cas d’empat, fent ús del seu vot de qualitat. 
c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats per l’Assemblea i per la Comissió Executiva. 
d) Dirigir els serveis tècnics i administratius de l’AMEP. 
e) Representar legalment l’AMEP. 
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f) Signar en nom de l’AMEP els contractes i convenis per a l’acompliment de les seves finalitats, 
acordats per la Comissió Executiva o l’Assemblea. 
Article 22. Vicepresidència 
Són competències de la Vicepresidència: 
a) Aquelles funcions que la presidència de l’Assemblea li delegui i les que li siguin atribuïdes per 
l’Assemblea en execució dels seus acords. 
b) Substituir la presidència de l’Assemblea en els casos de vacant, absència, impossibilitat i 
malaltia. 
Article 23. Secretaria i la Tresoreria 
Per facilitar el funcionament de l’AMEP i la vida associativa, la Secretaria actuarà sota la 
dependència de la Presidència i de la Comissió Executiva. Així mateix, exercirà les funcions de 
Secretaria de l’Assemblea. 
La Secretaria tindrà les competències següents: 
a) Convocatòria, per encàrrec de la presidència, de les sessions de la Comissió Executiva. 
b) Preparació, sota la direcció de la presidència, de l’ordre del dia i la documentació relativa a les 
reunions de l’Assemblea, i aixecar-ne acta. 
c) Custòdia i posada al dia del registre i l’arxiu general de l’AMEP, així com aixecar, redactar i 
signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Comissió Executiva, i portar el 
registre de socis. 
d) Les altres que li delegui la presidència, d’acord amb les limitacions previstes a la Llei, i que no 
siguin indelegables. 
En cas de vacant o absència, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un/a vocal de 
l’AMEP, nomenat amb aquesta finalitat per la Presidència. En el termini màxim d’un mes d’haver-
se produït la vacant, la Comissió Executiva nomenarà entre els seus membres una noca 
Secretaria a proposta de la Presidència. 
La Tresoreria té com a funció: 
a) La custòdia i el control dels recursos de l'AMEP, així com l'elaboració i presentació del 
pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. 
b) Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, pagar les factures aprovades per 
la Comissió Executiva, que han d'ésser visades prèviament per la Presidència, i gestionar el 
comptes corrents de l’AMEP. 
Article 24. La Comissió Assessora 
1. La Comissió Assessora és l’òrgan de debat i orientació dels debats estratègics de l’AMEP, i 
podrà realitzar aportacions a la seva planificació anual i estratègica, així com definir el contingut 
de les jornades i cursos que endegui l’AMEP. 
2. La Comissió Assessora estarà formada per un mínim de cinc membres nomenats per la 
Comissió Executiva, dos dels quals seran membres a la Comissió Executiva, així com per 
qualsevol membre o ens col·laborador de l’Assemblea. 
3. La Comissió Assessora durà a terme les funcions que li siguin delegades. 
4. En cas que sigui necessari, els assumptes de competència de la Comissió es decideixen per 
majoria simple. 
5. La durada dels membres de la Comissió Assessora nomenats per la Comissió Executiva serà 
de quatre anys, i la periodicitat de les seves reunions serà de quatre a l’any, una per trimestre, 
com a mínim. La resta d’aspectes concrets del seu funcionament, la determinarà la mateixa 
Comissió Assessora. L'òrgan de govern pot convocar la Comissió Assessora amb caràcter 
extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre 
d'associats de dret no inferior al 10%; en aquest cas, la Comissió Assessora s’ha de reunir dins 
el termini de 30 dies a comptar de la sol·licitud. 
6. Totes les activitats de la Comissió Assessora seran públiques i obertes a tots els membres. A 
més, mantindran informada la Comissió Executiva dels seus treballs, necessitaran la seva 
autorització per contreure qualsevol despesa, i presentaran almenys un cop a l’any el contingut 
de la seva activitat a l’Assemblea. 
7. La Comissió Assessora podrà impulsar la creació i constitució de qualsevol grup de treball, i 
s’haurà d’informar a la Comissió Executiva amb les activitats que es proposen dur a terme. 
Aquesta podrà dotar econòmicament, si cal, els grups de treball, per fer possible l’activitat que 
desenvolupen. 
TÍTOL IV. Règim econòmic 
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Article 25. Patrimoni fundacional 
1. L’Associació no disposa de patrimoni en constituir-se. 
2. El patrimoni futur de l’Associació es regularà d’acord amb el que disposa l’article 323-2 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. 
Article 26. Recursos econòmics 
1. Els ingressos de l’Associació es componen de: 
a) Quotes anuals ordinàries. 
b) Aportacions extraordinàries. 
c) Subvencions, ajuts i donatius. 
d) Rendiments d’activitats, serveis, formacions i publicacions. 
e) Productes del patrimoni. 
f) Altres ingressos de dret públic o privat que es puguin obtenir. 
2. Les quotes mínimes o derrames que hagin d’aportar els membres de l’AMEP per sostenir 
econòmicament a l’AMEP seran determinades per l’Assemblea General a proposta de la 
Comissió Executiva. 
3. Les quotes mínimes anuals dels municipis correspondran a una part proporcional de la seva 
població, amb la possibilitat d’establir topalls. En el cas dels ens supramunicipals, per a 
determinar la quota mínima es descomptarà la població d’aquells municipis que ja siguin 
membres de l’AMEP. 
4. En el cas de la resta de tipologies de membres i de col·laboradors, l’Assemblea aprovarà les 
quotes mínimes a proposta de la Comissió Executiva, segons diferents criteris objectius (per 
exemple, una quota proporcional a la població coberta per les comercialitzadores i cooperatives, 
una quota fixe per a entitats de la societat civil, o una quota fixe reduïda, si s’escau, per a 
col·laboradors). 
Article 27. Pressupost i comptes anuals 
1. D’acord amb la legislació vigent, es confeccionarà i s’aprovarà un pressupost anual. 
2. El pressupost anual de l’AMEP l’elabora la Comissió Executiva i l’ha d’aprovar l’Assemblea. 
3. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el dia de 
l’acte de constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent. 
4. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, l’Assemblea General, d’una manera 
simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Associació, ha de formular l’inventari 
i els comptes anuals, en un termini màxim de sis mesos des del tancament de l’exercici. 
5. En els comptes corrents hi han de figurar les signatures de la Presidència, la Tresoreria i la 
Secretaria. Per a poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de 
ser la de la Tresoreria o de la Presidència. 
6. El control en termes de «Contabilitat Nacional» correspondrà a l’administració pública a la que 
l’Estat li assigni l’Associació en la seva consolidació pressupostària. 
TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’AMEP 
Article 28. Dissolució de l’AMEP 
1. L’AMEP es dissol per acord de l’Assemblea convocada de manera extraordinària amb aquesta 
finalitat, i adoptat amb els requisits de quòrum establerts a l’article 16 d’aquests estatuts. 
L’Associació també es pot dissoldre per qualsevol de les causes previstes a l’article 324-4 de la 
Llei 4/2008. 
2. El procediment de dissolució seguirà allò que disposa l’article 324-5 llei 4/2008, de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
Article 29. Liquidació i destinació del patrimoni 
1. Un cop acordada la dissolució, l’AMEP adoptarà les mesures adients, tant pel que fa a la 
destinació del béns i drets de l’AMEP, com a l’extinció i liquidació de qualsevol operació pendent. 
La Comissió Executiva farà les funcions de comissió liquidadora, a no ser que l'Assemblea 
decideixi designar una d’específica. 
2. En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’AMEP en el moment de la dissolució 
s’aplicarà a la realització d’activitats vinculades a les finalitats d’aquesta, sense que es pugui 
distribuir entre els associats o a altres persones físiques determinades, ni a entitats amb ànim de 
lucre, i sempre segons allò que estableix l’article 314, apartats 4 a 8, de l’esmentada Llei 4/2008, 
de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.”” 
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El senyor President, diu: Anem al punt 29è, que és l'aprovació de l'adhesió de la 
Diputació de Girona com a membre col·laborador de l'Associació de Municipis i Entitats 
per l'Energia Pública (AMEP). Senyor Amat, si vol continuar. 
El diputat de Medi Ambient, senyor Amat, manifesta: Sí, gràcies, president. De fet, 
aquest punt d'adhesió a l’AMEP neix d'una moció que va presentar la CUP i que es va 
aprovar per unanimitat. I, evidentment, aprovem que la Diputació formi part de l’AMEP 
com a membre col·laborador. 
El senyor President, diu: D’acord, doncs? Sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president. Bé, òbviament, hi 
votarem a favor, com no podia ser d'una altra manera. I, de fet, volíem aprofitar la 
intervenció per celebrar l'adhesió de la Diputació de Girona a l’AMEP, l'Associació de 
Municipis i Entitats per l’Energia Pública. Arran d'aquesta moció, com deia el diputat, 
justament presentada per la CUP l'any passat, el juny de 2021, i el que sí que volem 
compartir és que esperem que aquesta adhesió de la Diputació a aquesta associació 
sigui útil realment per assolir el canvi energètic real, que és el gran repte que tenim com 
a país. Un canvi que, evidentment, ha de passar per la promoció de la titularitat, la 
propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica i donar suport 
als municipis que vulguin encaminar-se cap a aquest objectiu, cosa la qual ja s'està fent 
actualment, res a dir en això, i a més de desenvolupar accions per impulsar una transició 
energètica cap a un model més just, democràtic i sostenible. L'únic dubte que tenim, 
això sí, és que no sabem per quin motiu s'ha demorat tant l'adhesió a aquesta associació, 
no sé si tenen alguna explicació a això, i també ens ha cridat l'atenció —és una qüestió 
ja de context— que la mateixa setmana que arriba a aquest punt al Ple justament ahir 
mateix el president Aragonès, que és a Nova York, anunciï la creació de l'Empresa 
Pública de l'Energia de Catalunya; coses casuals, la vida té aquestes coses. Un projecte, 
aquest projecte de la creació de l'empresa pública, que, segons el president, és ambiciós, 
transformador —això ho va dir en declaracions ahir—, basat en renovables i que 
suposarà una important millora del mercat energètic del país i, per tant, per a la 
ciutadania i les empreses catalanes. Esperem, si més no, que aquesta proposta, que 
com a CUP fa temps que estem reclamant, que aquesta proposta d'empresa pública 
que també té, de manera directa o indirecta, en relació amb l'adhesió a l’AMEP, es pugui 
traduir en accions concretes i tangibles. Ara, després dels grans titulars, cal veure com 
es tradueix això en la lletra petita, en un moment en què les empreses de l'Ibex 35 —i 
aprofitem l'avinentesa per recordar-ho—, les empreses de l'Ibex 35 no han fet més que 
incrementar guanys i preus de l'energia, cosa la qual no només ens afecta a nosaltres 
com a individus, sinó que està afectant les arques, diguéssim, tant dels pressupostos, 
tant dels municipis com dels ens supramunicipals. Esperem, doncs, que aquest 
posicionament més general del president no serveixi només perquè les entitats 
s'autoabasteixi, sinó també perquè la ciutadania tingui garantit aquest dret essencial 
com és el de l'accés a l'energia, que entenem que també aquesta adhesió a l’AMEP 
ajudarà a avançar cap aquí, el de garantir els drets bàsics per a la població. És evident 
que les coses amb una declaració no s'arreglen només, és a dir, per tant, demanaríem, 
sí, que a part que hi hagi una declaració, la declaració també es tradueixi en acció, i que, 
per tant, la sobirania energètica sigui un fet. Ja s'estan fent passos. I, evidentment, des 
de l'Àrea de Medi Ambient se n'estan fent, però també no volem acabar aquest punt 
sense demanar que l'adhesió a l’AMEP sigui també una palanca per canviar aquest 
model energètic o aquestes dinàmiques que ens estan portant en relació amb el model 
energètic que tenim actualment. Un model energètic que promou determinats projectes, 
com per exemple el MidCat, al seu pas per comarques gironines. I aquí no volíem deixar 
de parlar d'aquest tema. És a dir, estem aprovant l'adhesió a una associació per la 
sobirania energètica i, al mateix temps, l'acció potser a vegades no concorda o no va en 
la mateixa línia del que a nivell institucional estem fent. Per tant, sí que demanaríem que 
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també, a part de fer aquesta adhesió, ens replantegem realment quin model energètic 
volem. Perquè estem parlant del MidCat, que és un cas concret, però que, per exemple, 
pot afectar enormement les comarques gironines i que, evidentment, va totalment en 
contra dels principis del que diu l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. 
Gràcies. 
El senyor President, pren la paula i respon: Sí, moltes gràcies. De fet, vostè ha fet una 
exposició molt global quan només havíem d'aprovar una cosa que és l'adhesió, o no. I 
aquí ens n'hem anat avall i amunt i, com diuen en castellà, «por los cerros de Úbeda». 
Però, dit això, vostè ha vist que hi ha bona sintonia entre la Diputació i el Govern, no? 
Perquè nosaltres ho aprovem avui i el president ho va anunciar ahir. Per tant, escolti, 
què vol més? En tot cas, és un món de casualitats, però el que sí que fem avui és, 
precisament, aprovar l'adhesió a l'AMEP, perquè també va ser una petició que es va fer 
i que es va aprovar en aquest plenari. I no és perquè la gent hagi incorregut o no, perquè 
en tot cas s'aprova, s'ha de fer l'adhesió, s'ha de demanar, s’arriba a l'adhesió, ens hi 
hem de fer... I, per tant, en tot cas, no és una qüestió de perquè si ho fem massa tard o 
ho fem massa aviat. Al final, el que fem és el compliment d'una acció que havíem aprovat 
al plenari. Vostès han anat més enllà, perquè el MidCat i el no sé què, no? Però, en tot 
cas, escolti, avui el problema és l'adhesió a l’AMEP. Després vindran les accions que ja 
porten a terme també el senyor Amat i el seu equip de totes les qüestions que haurem 
de fer en un futur, però no és que perquè ens adherim farem més coses o ho deixarem 
de fer-ne d'altres, és que precisament per aquesta qüestió nosaltres estem fent moltes 
accions. Encara no fa gaire que la senyora Mindan ens ha proposat d’aprovar una 
caldera de biomassa, que vol dir que va en la línia de la reducció d’energia i energies 
sostenibles. Per tant, i si es revisa en els anys i en els anys que porto en aquesta casa, 
i vostè en porta menys que jo, doncs veurà que al llarg del temps s'han fet moltes accions 
per a la sostenibilitat, la millora del medi, la reducció i l'estalvi energètic. No sé si vol 
afegir alguna cosa més, però en tot cas... 
El diputat senyor Amat, intervé i diu: President, gràcies. En tot cas, afegir que ho ha 
explicat vostè molt bé, però entre altres coses, i dit amb tota la humilitat —però s'ha de 
dir, crec—, que la Diputació de Girona en aquests moments és referent en tota la qüestió, 
precisament, de treballar per la transició energètica. És referent i ens trobem infinitat de 
trucades i de cartes que ens demanen tot el tema de les comunitats de consum compartit, 
com ho hem fet, i, a més a més, com deia vostè, un dels punts que s'han aprovat avui 
també era d'un crèdit, com explicava, perquè el punt del pla d'acció puguin anar 
precisament tots els ajuntaments que estan en llista d'espera. Per tant, em sembla que 
coincidim totalment amb la diagnosi, però és que, a més a més, nosaltres hi treballem 
molt seriosament, en aquesta qüestió, i és bo que també fem d'altaveu d'això. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Digui. 
La diputada senyora Guillaumes, respon: Gràcies, president, per al·lusions. Dues 
qüestions. Una té relació amb un comentari que ha fet el president i un altre... Bé, dos 
del president. El senyor president comentava, deia: «Bé, vostès, els de la CUP, és que 
sempre van por los cerros de Úbeda». Home, no, no, no. O sigui, estem parlant, quan 
estem parlant de model, és a dir, això té a veure amb un model d'energia. Aquest model 
energètic que hi ha actualment està provocant que hi hagi moltes famílies que tinguin 
situacions de precarietat i a l'hora de pagar els subministraments [...] d’energia. Vull dir, 
que no minimitzem les qüestions i no fem veure que... No, no, estem parlant de qüestions 
[...], qüestions que tenen a veure amb el model energètic actual, neoliberal, i que només 
fa que empobrir la majoria de la ciutadania. I no és cap anècdota, això. Això una qüestió, 
i l'altra, també demanaria una mica més de seriositat. Quan el president diu: «Bueno... 
el MidCat i no sé què». Doncs li faig un prec, senyor president, vagi al territori i a cada 
poble on passarà el MidCat els vagi dir «el MidCat i no sé què». No sé quina resposta 
donarà el territori. Gràcies. 
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El senyor President, intervé i manifesta: Molt breument també, molt breument també. És 
a dir, no es tracta de minimitzar, ni es tracta d’«el MidCat i no sé què», és que avui no 
parlem d'això. És que ara, senyores i senyors diputats, prenguin nota del que aprovem. 
Aprovem l'adhesió de la Diputació de Girona a l'Associació de Municipis i Entitats per 
l'Energia Pública (AMEP). No aprovem ni el MidCat, que jo no en valoraré res, ni cap 
altra qüestió d'estalvi energètic, ni cap altra qüestió. És que ens n'anem anat por los 
cerros de Úbeda, perdoni l'expressió. I no és per minimitzar res. Ni per no ser seriós. Si 
parlem del MidCat, serem tan seriosos com vostè vulgui, per parlar del MidCat, però 
avui no aprovem això. Avui aprovem si aquesta Diputació s'adhereix o no a l’AMEP, i 
aquí hem parlat de tot. I, per tant, el que li demano a vostè també és que sigui seriosa 
centrant-nos en els temes que toquen en el plenari. Jo ja l’entenc; si vol li posarem molts 
altaveus, però al final hem de parlar del que toca. I en el plenari avui toca si aprovem o 
no formar part de l’AMEP. No aprovem res del MidCat, ni aprovem res. Evidentment, que 
hi ha famílies que ho passen molt malament i que el que hem de procurar és que hi hagi 
ajudes. No fa massa el senyor Ayats ens ha proposat una sèrie de temes d'habitatge i 
energia per poder pagar a aquestes famílies això; això és ser seriós. És parlar que les 
famílies que ho puguin passar malament es puguin comprar una nevera, es puguin 
comprar una caldera o es puguin comprar una cuina, etcètera, etcètera, etcètera. Això 
és la verdadera política, de tot això. Per tant, mirin si en som, de seriosos, i miri si 
minimitzem o no minimitzem. El que passa és que aprovem si ens adherim o no a 
l’AMEP i llavors parlem de tot menys de l’AMEP. No; no, no. Per això els demano que 
ens centrem. Punt 29 de l'ordre del dia: aprovació de l'adhesió de la Diputació de Girona 
com a membre col·laborador de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública. 
Aquesta és la seriositat del punt que avui decidim. I això és el que els poso a votació ara 
mateix. Algun vot en contra, alguna abstenció? Per tant, s'aprova, senyor secretari, per 
unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
30. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions 

per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural 
per a Consorcis gestors d'espais d'interès natural i Ajuntaments - Medi 
Ambient 

 
“Les bases específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis gestor d’espais 
d’interès natural i ajuntaments tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el 
procediment per a la concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona per al finançament de subvencions de conservació, millora i 
restauració del patrimoni natural de la província de Girona. 
 
Tant el contingut com la tramitació de les bases específiques reguladores de 
subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural 
per a consorcis gestor d’espais d’interès natural i ajuntaments s’ajusten als requeriments 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
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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 per al 
desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis 
gestor d’espais d’interès natural i ajuntaments, que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
“Bases específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament d’actuacions 
de conservació del patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural i 
ajuntaments 
Aquestes bases estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible següents: 
Objectiu principal: ODS 15 Vida d’ecosistemes terrestres 
Fites a què es contribueix:  

 Vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i 
els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els 
boscos, les zones humides, les muntanyes i les zones àrides, en consonància amb les 
obligacions contretes en virtut d’acords internacionals. 

Objectiu secundari: ODS 14 Vida submarina 
Fites a què es contribueix:  

 Gestionar i protegir sosteniblement els ecosistemes marins i costaners per evitar 
efectes adversos importants, inclús enfortint la seva resiliència, i adoptar mesures 
per restaurar-los a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans. 

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

 Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que retin comptes. 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió 
de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament de 
subvencions de conservació, seguiment, millora i restauració del patrimoni natural de la província 
de Girona. La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és fomentar les línies 
següents: 
Línia 1. Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural de la demarcació de 
Girona per a la conservació dels hàbitats, tàxons, el patrimoni geològic i accions per a la gestió 
de l’ús públic. Poden ser subvencionables exclusivament aquelles propostes que tinguin per 
objecte la conservació i/o la millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d’interès de 
conservació, elements geològics d’interès) i les accions de gestió de l’ús públic que tinguin com 
a finalitat la protecció dels valors naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el 
gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar dins els espais de la Xarxa 
Natura 2000, o els espais d’interès natural inclosos al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la 
província de Girona. Altrament, també es poden ubicar en espais adjacents a aquests, sempre 
que tinguin una afectació positiva directa sobre l’espai natural d’interès de protecció. 
Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l’eliminació i/o la gestió de flora 
exòtica invasora en l’àmbit municipal, o bé per a la conservació d’elements prioritaris del 
patrimoni natural municipal o per a la regulació de l’ús públic dins d’espais de la Xarxa Natura 
2000, del PEIN o bé en altres espais que alberguin hàbitats i/o espècies d’interès comunitari 
prioritari. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la 
convocatòria i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes 
bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
La Junta de Govern és l’òrgan competent per a l’aprovació i resolució de les convocatòries 
subjectes a aquestes bases, les quals hauran de contenir, com a mínim, el següent: 
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 Referència a les bases reguladores, amb indicació del butlletí oficial en què s’han publicat. 
 Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima que es 

destina a la convocatòria, la qual podrà ser ampliable si així ho determina la convocatòria. 
 Termini de presentació de sol·licituds. 
 Terminis d’execució i justificació de les despeses. 
 Termini de resolució de la convocatòria i notificació a les persones interessades.  
 Si la resolució posa fi a la via administrativa o referència a l’òrgan davant el qual es pot 

interposar recurs administratiu així com als òrgans jurisdiccionals als quals es pot recórrer. 
 Mitjà de notificació o publicació. 

3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Les actuacions s’han de realitzar a partir de l’1 de gener de l’any corresponent i fins a la data que 
la convocatòria determini com a límit per executar les despeses. 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap 
cas pot superar el seu valor de mercat. En particular, són subvencionables les actuacions 
següents:  
Línia 1. Suport als consorcis de gestió d’espais d’interès natural 
Accions per conservar hàbitats, tàxons i  el patrimoni geològic 
Són les actuacions destinades a la restauració, la conservació o la millora de l’estat de 
conservació o de diversitat biològica dels hàbitats i de les espècies silvestres d’interès de 
conservació, amenaçades o en perill d’extinció, així com elements geològics d’alt interès. 
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents: 

– Les actuacions que van destinades a la creació, la millora o la recuperació d’hàbitats 
d’interès comunitari (HIC), segons l’annex I de la Directiva 97/62/CE, o bé altres hàbitats 
d’interès de conservació per a l’espai d’interès natural afectat, l’interès dels quals estigui 
degudament acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o amenaçats. 
S’hi inclouen accions com ara el manteniment d’hàbitats oberts per afavorir les espècies 
d’aquests ambients (pastures, prats de dall, mulladius, closes, etc.), la millora dels espais 
fluvials, de formacions de ribera i zones inundables; la millora de zones litorals; 
l’erradicació o el control d’espècies exòtiques invasores que presentin oportunitats reals 
de gestió i de les quals es coneguin metodologies de control d’eficàcia contrastada, entre 
altres possibles accions. 

– Les que vagin destinades a la millora de l’estat de conservació dels tàxons que 
compleixin algun dels requisits següents: 
a) Per a cada espai del PEIN, aquells tàxons inclosos en els annexos 3 i 4 del Decret 
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
b) Espècies que figurin en el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de 

flora amenaçada de Catalunya. 
c) Espècies que figurin en l’annex II o l’annex IV de la Directiva 92/43/CE, relativa a la 

conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, o a la Directiva 
2009/147/CE, relativa a la conservació de les aus silvestres.  

d) Espècies incloses en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial i 
el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (Reial decret 139/2011, de 4 de febrer). 

e) Tàxons que tinguin plans de recuperació o conservació aprovats per la Generalitat 
de Catalunya. 

f) Altres espècies que es considerin d’especial interès per a l’espai protegit, que no 
figurin en les relacions anteriors, sempre que el seu interès estigui degudament 
acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o amenaçats. 

– Actuacions de conservació d’elements geològics d’alt interès inclosos a l’Inventari 
d'espais d'interès geològic a Catalunya :  

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_
dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptiv
es_dels_eig/ 

Accions per regular l’ús públic 
 La millora, la restauració i la senyalització d’itineraris pedestres (camins i senders), 

d’acord, quan sigui el cas, amb el Manual tècnic de senyalització als espais naturals 
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protegits (Generalitat de Catalunya), sempre que tinguin com a finalitat la protecció dels 
valors naturals presents a l’espai natural (se n’exclouen la formigonada, l’enquitranat i 
d’altres de similars). No són subvencionables ni l’obertura de nous camins o senders, ni 
les desbrossades de manteniment. 

 La instal·lació o la reparació de tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques i altres 
sistemes de canalització de visitants, sempre que tinguin com a finalitat exclusiva la 
protecció del patrimoni natural. 

 L’edició, la instal·lació i/o la divulgació de materials informatius sobre el patrimoni natural 
que tinguin com a finalitat informar, interpretar o sensibilitzar sobre els valors naturals de 
l’espai (plafons descriptius i interpretatius del medi, banderoles direccionals, tríptics, 
aplicacions mòbils, etc.).  

 La instal·lació o la reparació d’elements interpretatius preexistents, com observatoris de 
fauna, pantalles, torres de guaita, miradors i altres estructures d’observació del patrimoni 
natural. 

 La instal·lació o la reparació i la millora d’instal·lacions de control de l’accés rodat a àrees 
sensibles, sempre que representin la disminució de pressió humana i d’impactes ja 
existents sobre l’espai natural i no comportin moviments de terres.  

Les accions de regulació de l’ús públic no podran superar el 50 % de l’import total del treballs 
sol·licitats. Així, mateix el 25 % de les tasques, com a mínim, s’hauran d’executar a través 
d’empreses del tercer sector (centres especials de treball, fundacions o entitats equivalents), 
excepte quan aquestes tasques requereixin una especialització (treballs verticals, subaquàtics, 
etc.). 
Accions de seguiment 
Seguiments de poblacions dels tàxons i hàbitats. Aquests seguiments no poden representar més 
d’un 15 % del cost total de les accions subvencionables, i han d’estar vinculats directament a les 
accions de millora de l’estat de conservació d’aquestes espècies i hàbitats: o bé seguiments 
previs a les accions de conservació, o bé seguiments posteriors per avaluar l’efectivitat de 
l’actuació. 
Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural 
Accions d’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal.  
Per a aquest tipus d’actuacions només es tindran en compte: 1) aquelles espècies que apareguin 
al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, RD 630/2013, i que tinguin protocols de 
gestió redactats per la Diputació de Girona o el Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya; o bé 2) altres espècies que, tot i no complir cap dels criteris del 
punt 1, presentin oportunitats reals de gestió i es demostri que ocasionen greus problemes per a 
hàbitats naturals concrets, espècies autòctones amb interès de conservació o alterin processos 
ecològics. Concretament, no es considera subvencionable el control de canya americana 
(Arundo donax) ni de la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia), atès que no compleixen els requisits 
exposats anteriorment. 
Aquestes accions no preveuen la substitució per flora ornamental en cas que es tracti d’espais 
enjardinats, la qual ha d’anar a càrrec del beneficiari o bé de la persona propietària.  
Accions de conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal. 
Accions destinades a la restauració, la conservació o la millora de l’estat de conservació dels 
hàbitats i de les espècies silvestres d’interès de conservació, amenaçades o en perill d’extinció, 
o del patrimoni geològic, dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa Natura 2000, o bé dins 
d’altres espais amb hàbitats i espècies d’interès comunitari prioritari. 
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents: 

 Actuacions que vagin destinades a la creació, la millora o la recuperació d’hàbitats 
d’interès comunitari (HIC), segons l’annex I de la Directiva 97/62/CE, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora silvestres, o bé altres hàbitats 
d’interès de conservació per a l’espai d’interès natural afectat, l’interès dels quals estigui 
degudament acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o amenaçats. 
S’hi inclouen accions com ara la recuperació o conservació de zones humides incloses 
en el catàleg de zones humides; el manteniment d’hàbitats oberts per afavorir les 
espècies d’aquests ambients (pastures, prats de dall, mulladius, closes, etc.), la millora 
dels espais fluvials, formacions de ribera i zones inundables; la millora de zones litorals; 
l’erradicació o el control d’espècies exòtiques invasores que presentin oportunitats reals 
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de gestió i de les quals es coneguin metodologies de control d’eficàcia contrastada, entre 
altres possibles accions. 

 Actuacions que vagin destinades a una millora de l’estat de conservació dels tàxons i 
que compleixin algun dels requisits següents: 
 Per a cada espai del PEIN, aquells tàxons inclosos en els annexos 3 i 4 del Decret 

328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
 Espècies que figurin en el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg 

de flora amenaçada de Catalunya. 
 Espècies que figurin en l’annex II o l’annex IV de la directiva 92/43/CE i la 

Directiva 2009/147/CE. 
d) Espècies incloses en la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial i el 
Catàleg espanyol d’espècies amenaçades (Reial decret 139/2011, de 4 de febrer). 
e) Tàxons que tinguin plans de recuperació o conservació aprovats per la Generalitat de 
Catalunya.  
f) Altres espècies que es considerin d’especial interès per a l’espai protegit, que no figurin 
en les relacions anteriors, sempre que el seu interès estigui degudament acreditat en 
llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o amenaçats. 
Per aquestes actuacions es valorarà especialment les mesures de conservació de 
prioritat alta o mitjana per espai, detallades als documents «Diagnosi, identificació i 
priorització d'actuacions de conservació i restauració dels sistemes dunars de les 
comarques de Girona» i «Estat de conservació dels espais naturals protegits de les 
comarques gironines sense òrgan de gestió: 
https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/10142/10508/Diagnosi__identificacio_i_prio
ritzacio_d_actuacions_de_conservacio_i_restauracio_dels_sistemes_.pdf 
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/4337/4479/Estat_de_conservacio_dels_es
pais_naturals_protegits_de_les_comarques_gironines_sense_organ_de_gestio.pdf 

 Actuacions que vagin destinades a la conservació d’elements geològics d’alt interès 
inclosos a l’Inventari d'espais d'interès geològic a Catalunya: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinf
ormacio/inventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels
_eig/ 

Accions de regulació de l’ús públic  
Accions de regulació de l’ús públic preexistent dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa 
Natura 2000, o bé dins d’altres espais amb hàbitats d’interès comunitari prioritari, sempre que 
tinguin com a finalitat la protecció dels valors naturals presents a l’espai natural, i no la seva 
promoció. 
Concretament, es consideren subvencionables les actuacions següents: 

 La instal·lació o la reparació d’elements de control i regulació de l’accés rodat i pedestre 
en àrees sensibles, sempre que representin la disminució de pressió humana i 
d’impactes ja existents sobre l’espai natural i no comportin moviments de terres. S’hi 
inclou la instal·lació o la reparació de tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques i 
altres sistemes de canalització de visitants, sempre que tinguin com a finalitat la protecció 
del patrimoni natural.  

 La millora, la restauració i la senyalització d’itineraris pedestres (camins i senders), 
sempre que tinguin com a finalitat la protecció dels valors naturals presents a l’espai 
natural (se n’exclouen la formigonada, l’enquitranat i d’altres de similars). S’hi inclouen 
accions d’eliminació de corriols creats com a dreceres fora del traçat dels itineraris. No 
són subvencionables ni l’obertura de nous camins o senders, ni les desbrossades de 
manteniment.  

 L’edició, la instal·lació i/o la divulgació de materials informatius sobre el patrimoni natural 
que tinguin com a finalitat informar, interpretar o sensibilitzar sobre els valors naturals de 
l’espai (plafons descriptius i interpretatius del medi, banderoles direccionals, tríptics, 
aplicacions mòbils, etc.). 

 La instal·lació o la reparació d’observatoris de fauna, pantalles, torres de guaita, miradors 
i altres estructures d’observació del patrimoni natural. 

 L’eliminació de senyalització obsoleta.  
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Les accions de regulació de l’ús públic no podran superar el 50 % de l’import total del treballs 
sol·licitats, exceptuant les accions de conservació d’elements geològics d’alt interès inclosos a 
l’Inventari d’espais d’interès geològic a Catalunya, que podran ser del 100 %. Així, mateix, el 25 
% de les tasques, com a mínim, s’hauran d’executar a través d’empreses del tercer sector 
(centres especials de treballs, fundacions o entitats equivalents), excepte quan aquestes tasques 
requereixin una especialització (treballs verticals, subaquàtics, etc.). 
Accions de seguiment 
Seguiments de poblacions dels tàxons esmentats en el punt anterior. Aquests seguiments no 
poden representar més d’un 15 % del cost total de les accions subvencionables, i han d’estar 
vinculats directament a les accions de millora de l’estat de conservació d’aquestes espècies 
presentades en la proposta: o bé seguiments previs a les accions de conservació o bé 
seguiments posteriors per avaluar l’efectivitat de l’actuació. 
En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns 
inventariables, el període durant el qual la persona beneficiària haurà de destinar els béns al fi 
concret per al qual es concedeix la subvenció no podrà ser inferior a 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys per a la resta de béns, d’acord amb l’article 31.4 de 
la Llei general de subvencions (LGS). 
Totes les actuacions de la línia 1 i 2 que comportin l’edició i/o instal·lació de senyals i materials 
informatius hauran de seguir les especificacions del manual tècnic de senyalització dels espais 
naturals editat per la Generalitat de Catalunya: 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/AC
limatica-Alimentacio/manual_senyalPN.pdf 
Actuacions no subvencionables 
En relació amb la línia 1 i la línia 2, no són subvencionables en cap cas: 

 El mobiliari d’enjardinament (bancs, taules de pícnic, papereres, jocs infantils, elements 
per a la pràctica d’esport, etc.). 

 Els moviments de terres que no estiguin directament relacionats amb la recuperació 
d’espais naturals degradats. 

 Estudis previs d’identificació, recerca o diagnosi dels valors naturals del municipi. 
 La redacció de projectes i memòries executives. 
 Actuacions genèriques que no responguin a una necessitat de conservació real i 

adreçada a objectes de conservació concrets.  
 Els projectes que, tot i presentar un pressupost que s’ajusti als preus de mercat, es 

considerin sumptuosos o corresponguin a actuacions pròpies d’àmbits enjardinats o 
zones verdes urbanes. 

 La despesa feta amb mitjans propis. S’entén com a mitjans propis, el personal que formi 
part de la plantilla del consorci o de l’ajuntament. 

 La direcció tècnica dels treballs. En el cas dels ajuntaments podran sol·licitar-la a través 
del Pla de Serveis de Conservació del Patrimoni Natural de la Diputació de Girona 
(https://seu.ddgi.cat/web/servei/4247/pla-de-serveis-d-assistencia-en-materia-de-
conservacio-del-patrimoni-natural). 

 Tampoc es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 

 Les tanques ramaderes. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases: 
Per a la línia 1, els consorcis d’àmbit territorial de la província de Girona que hagin estat 
constituïts, d’acord amb els seus estatuts, per a la millora, la protecció i la gestió d’espais d’interès 
natural de la demarcació de Girona. Altrament, també poden concórrer a aquesta convocatòria 
aquells consorcis que tinguin com a finalitat de forma inequívoca, i d’acord amb els seus estatuts, 
la protecció, la restauració i la millora del patrimoni natural de forma general. 
Per a la línia 2, els ajuntaments de la província de Girona. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
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L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit 
assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions 
de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria. 
Línia 1. Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural. Cada sol·licitud serà 
avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la convocatòria, es 
concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims 
que s’exposen a continuació: 

– Import màxim de 35.000 €/any. 
– La subvenció pot correspondre, com a màxim, al 90 % del pressupost previst per a 
l’actuació. 

Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural. Cada sol·licitud serà 
avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la convocatòria, es 
concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims 
que s’exposen a continuació: 

– Import màxim de 10.000 €. 
– La subvenció pot correspondre, com a màxim, al 90 % de la despesa subvencionable.  

Per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, segons la disponibilitat 
pressupostària, es pot reduir el nombre de conceptes subvencionats per sol·licitant sobre la base 
dels criteris de valoració establerts en aquestes bases. Un cop fet això, si l’import total sol·licitat 
encara supera el crèdit disponible, els imports atorgats es poden reduir proporcionalment 
respecte als imports sol·licitats o màxims atorgables per tal de poder atendre més sol·licituds. La 
Diputació de Girona pot atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat o del màxim atorgable, 
segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible entre 
accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. Si el repartiment del pressupost disponible entre 
accions amb la mateixa puntuació representa una disminució de l’import per atorgar que doni 
com a resultat menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es poden 
no atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la 
conveniència i urgència de les propostes, en funció del grau de protecció i estat de conservació 
de les espècies o hàbitats beneficiats per les accions. 
6. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria. En cas que es presenti 
més d’una sol·licitud per convocatòria, es tindrà en compte la darrera entrada dins del termini i 
es consideraran desistides les anteriors. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que 
estableixi la convocatòria. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte 
o festiu, aquest termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació annexa següent: 
Línia 1. Suport als consorcis de gestió d’espais d’interès natural 
Per a les accions de conservació d’hàbitats i tàxons  
En tots els casos: memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents:  
1) Justificació dels treballs proposats 
2) Actuacions proposades i descripció de com es duran a terme 
3) Amidaments 
4) Pressupost detallat amb preus unitaris i compostos, costos directes i indirectes 
5) Cartografia, si escau 
6) Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau 
En particular, segons el cas, també cal aportar la documentació següent: 

a) Per a actuacions en terrenys de titularitat pública o de gestió pública: a) un certificat del 
secretari de disponibilitat dels terrenys, i b) un certificat del secretari que acrediti que, 
abans d’iniciar els treballs, es disposarà de tots els permisos i autoritzacions de les 
administracions públiques competents. 
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b) Per a actuacions en terrenys de titularitat privada, un acord de custòdia amb vigència 
mínima de cinc anys o un acord amb la persona propietària pel qual aquesta permeti 
realitzar els treballs i es comprometi a mantenir la naturalesa d’aquests durant un mínim 
de cinc anys. 

c) En cas d’instal·lacions, plànols de detall (ubicació, planta i alçat). 
Per a les accions per regular l’ús públic 
En tots els casos: memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents:  
1) Justificació dels treballs proposats 
2) Actuacions proposades i descripció de com es duran a terme 
3) Amidaments 
4) Pressupost detallat amb preus unitaris i compostos, costos directes i indirectes 
5) Cartografia, si escau 
6) Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau 
Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural. 
En tots els casos: memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents:  

 Objectiu i justificació dels treballs. 
 Cartografia detallada de la flora exòtica invasora a escala de tot el municipi i/o dels 

elements prioritaris del patrimoni natural segons sigui el cas (s’inclourà la trama urbana 
pel que fa a la flora invasora).  

 Definició dels treballs a realitzar i metodologies a seguir. 
 Pressupost detallat amb preus unitaris i compostos, costos directes i indirectes. 
 Plec de prescripcions tècniques per realitzar els treballs correctament, si s’escau. 
 Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS), si escau. 
 Cartografia d’execució, si és diferent de l’anterior. 

En particular, segons el cas, també cal aportar la documentació següent: 
 Per a actuacions en terrenys de titularitat pública o de gestió pública, un certificat del 

secretari de disponibilitat dels terrenys.  
 Per a actuacions en terrenys de titularitat privada, cal aportar un acord de custòdia amb 

vigència mínima de cinc anys o un acord amb la persona propietària pel qual aquesta 
permeti realitzar els treballs i es comprometi a mantenir la naturalesa d’aquests durant un 
mínim de cinc anys. 

Tant per a la línia 1 com per a la línia 2: 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar un 
únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF 
(carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip o RAR. 
En qualsevol cas, quan no es presenti algun dels documents requerits per considerar que la 
Diputació de Girona ja el té, cal notificar-ho per escrit quan es formuli la sol·licitud. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit de la seva 
sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes que estableix la 
legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, 
prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la 
sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió. 
7. Criteris de valoració  
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen a 
continuació. 
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera que les 
que tinguin menys puntuació poden no atendre’s en cas de manca de disponibilitat 
pressupostària.  
Es valorarà positivament que les actuacions contemplades en el projecte tinguin un caràcter 
homogeni (per exemple, la recuperació d’un únic paratge o hàbitat natural, amb diverses mesures 
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per millorar-lo, o bé d’un únic tàxon o grup de tàxons que comparteixin el mateix tipus d’hàbitat 
natural).  
Línia 1. Suport als consorcis de gestió d’espais d’interès natural 
La transcendència del projecte per a l’espai natural de què es tracti quant 
a la conservació o la millora de la biodiversitat i del patrimoni natural: 

Màxim 3 punts 

 Alta: L’actuació té una incidència molt rellevant en relació amb els 
valors més destacats de l’espai natural protegit (ENP). 

3 

 Mitjana: L’actuació té una incidència moderada en relació amb els 
valors més destacats de l’ENP. 

Fins a 2 

La definició de la proposta: Màxim 5 punts 

 La qualitat tècnica del projecte 
 El caràcter homogeni de la proposta 

Fins a 2 
1 

 La claredat en el projecte: objectius, metodologia 1 
 L’adequació dels preus 

 
1 

Acció de conservació d’hàbitats d’interès comunitari i d’interès comunitari 
prioritari que figurin a  l’annex I de la directiva 97/62/CE 

Màxim 3 punts 

Acció de conservació d’espècies d’interès comunitari i d’interès 
comunitari prioritari que figurin en l’annex II o l’annex IV de la Directiva 
hàbitats o la Directiva aus, espècies incloses en el Catàleg de flora 
amenaçada de Catalunya o en el Catàleg espanyol d’espècies 
amenaçades, o bé tàxons que tinguin plans de recuperació o conservació 
aprovats per la Generalitat de Catalunya, tàxons protegits pel PEIN en el 
Decret 328/1992, o bé altres hàbitats, geòtops o tàxons d’especial interès 
de conservació per a l’espai degudament justificats o eliminació 
d’espècies exòtiques invasores incloses en el Catàleg d’espècies 
invasores de l’estat Espanyol, RD 630/2013, o de la Unió Europea. 

Màxim 3 punts 

La regulació de l’ús públic preexistent, sempre que tingui com a finalitat 
la protecció dels valors naturals presents a l’espai natural. 

 La instal·lació o la reparació d’elements de control i regulació de 
l’accés rodat i pedestre en àrees sensibles. 

 La instal·lació, la millora o la restauració d’elements de gestió de 
l‘ús públic i d’elements interpretatius (senyalització d’itineraris 
pedestres, tanques, passeres de fusta, fileres d’estaques, 
observatoris de fauna, pantalles, torres de guaita, miradors, etc.). 

Màxim 5 punts  
 
 
Fins a 3 
 
 
Fins a 2 
 
 
 

Existència de propostes d’activitats educatives associades a l’àmbit 
d’actuació o itineraris integrats dins d’un projecte pedagògic existent 

1 punt 
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Accions formatives, material interpretatiu o de sensibilització 
complementari a les accions de conservació (reunions informatives 
veïnals, tríptics, cartellera divulgativa de les accions desenvolupades i de 
la problemàtica existent, o accions equivalents). 

1 punt 

 
Línia 2. Suport als ajuntaments per a la conservació del patrimoni natural 
Mesures de conservació de prioritat alta o mitjana detallades en 
documents específics: 
 
Diagnosi, identificació i priorització d'actuacions de conservació i 
restauració dels sistemes dunars de les comarques de Girona 

 Prioritat alta 
 Prioritat mitjana 

 
 “Estat de conservació dels espais naturals protegits de les comarques 
gironines sense òrgan de gestió”. 
 

 Prioritat alta o mitjana 
 
 

Màxim 3 punts 
 
 
 
 
2 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

Accions d’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit 
municipal 

 
Màxim 3 punts 
 
 

 Espècies registrades en el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores, RD 630/2013, amb protocols de gestió existents. 

3 

 Altres espècies exòtiques invasores amb oportunitats reals de gestió 
i que ocasionen greus problemes per a hàbitats naturals concrets. 

2 

  

Conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal 
(tàxons, hàbitats,) dins espais compresos en el PEIN i/o la Xarxa Natura 
2000, o bé dins d’altres espais amb hàbitats d’interès comunitari prioritari. 
 

 
Màxim 6 punts 
 
 
 
 

 Hàbitats i tàxons d’interès comunitari i d’interès comunitari prioritari 
que figurin en l’annex II o l’annex IV de la Directiva hàbitats o la 
Directiva aus, espècies incloses en el Catàleg de flora amenaçada 
de Catalunya o en el Catàleg espanyol d’espècies amenaçades, o 
bé tàxons que tinguin plans de recuperació o conservació aprovats 
per la Generalitat de Catalunya. 

 
Segons el percentatge de la despesa invertida en aquesta acció, la 
puntuació s’assignarà de la manera següent: 
>50 % pressupost total de despesa subvencionable, 3 punts 
50-25 % pressupost total subvencionable, 2 punts 
<25 % pressupost total de despesa subvencionable, 1 punt 

         
 

 
Fins a 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tàxons protegits pel PEIN, o bé altres hàbitats o tàxons d’especial 
interès de conservació per a l’espai degudament justificats. 
 
Zones humides incloses a l’inventari de zones humides 

1 
 
 
 
2 
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La regulació de l’ús públic preexistent, sempre que tingui com a finalitat 
la protecció dels valors naturals presents a l’espai natural. 

Màxim 5 punts  

 La instal·lació o la reparació d’elements de control i regulació de 
l’accés rodat i pedestre en àrees sensibles. 

3 

 La instal·lació, la millora o la restauració id’elements interpretatius.  2 
  

 
8. Instrucció de l’expedient i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en aquestes 
bases corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

 La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe en què 
s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, ha 
de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de 
beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la 
relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: 
Presidència: La presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat 
Vicepresidència: el diputat delegat de Medi Ambient 
Vocals:  
– El cap del Servei de Medi Ambient o la persona en qui delegui 
– Un tècnic o tècnica del Servei de Medi Ambient 
– Un tècnic o tècnica de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Girona. 
La secretaria de la Comissió Avaluadora l’exercirà el secretari de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar una persona representant a la 
Comissió Avaluadora, la qual hi serà amb veu i sense vot. 
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la presidència o 
la vicepresidència, que presidiria la comissió en cas absència de la presidència, i de dos vocals, 
un dels quals actuarà com a secretari. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual resoldrà 
definitivament l’atorgament de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim 
de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han d’entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als peticionaris 
la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La resolució contindrà la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin obtingut la 
subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, en què 
caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun dels beneficiaris renuncia a la subvenció, 
l’òrgan concedent podrà acordar concedir la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents, 
d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per 
atendre almenys una de les sol·licituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a la 
persona interessada per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable 
de 15 dies. Una vegada la persona interessada hagi acceptat la proposta, l’òrgan administratiu 
dictarà l’acte de concessió i el notificarà.  



 

 

 

 

 

220 

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

 

En cas d’ampliació del crèdit de la convocatòria, la Junta de Govern podrà resoldre concedir les 
sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera per ordre de puntuació fins a esgotar el nou crèdit 
aprovat. 
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes la persona beneficiària 
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
11. Justificació 
11.1 Forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica mitjançant el model 
de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, que estarà disponible en el web 
de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar la documentació següent: 

– Memòria explicativa de l’actuació, amb imatges de les activitats o de la inversió feta.  
– Certificat del secretari que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que 
estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i amb la resta de 
normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
– Un document que acrediti que s’ha fet constar el suport de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte de publicitat o difusió (impressió de pantalla de pàgina web, còpia de 
publicació, fotografia de rètols o d’altres). 

A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el període 
d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es 
comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el termini 
de 15 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es 
mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà 
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació sempre que 
s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. Tanmateix, quan la subvenció atorgada inicialment 
suposi una participació inferior als percentatges màxims definits en la base 5 i en el cas que es 
produeixin baixes en el procediment d’adjudicació, s’aplicarà el benefici de la rebaixa de la 
licitació a favor de l’aportació municipal. La presentació del compte justificatiu per un import 
inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import 
corresponent a la despesa no justificada. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció 
per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament, amb l’excepció que 
s’estableix respecte a les baixes en la licitació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 
13, superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin 
tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
Altrament, i d’acord amb el Pla estratègic de subvencions 2020-2023, els beneficiaris han 
d’aportar la informació relativa als indicadors de les línies de subvenció a les quals concorren.  
Aquesta informació es presenta de forma telemàtica mitjançant el formulari web accessible a la 
web de medi ambient de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/web/nivell/228/s-0/medi-
ambient) o a l’enllaç següent: https://arcgis/0PGXPK. 
La informació continguda al formulari és la següent:  

 Dades generals 
 Tipus de beneficiari de la subvenció 
 Nom de l'ens, consorci o ONL 
 Comarca 
 Municipi 
 Localització del beneficiari 

Línia 1. Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural de la demarcació de Girona 
per a la conservació del patrimoni geològic, hàbitats, tàxons i accions per a la gestió de l’ús públic. 

 Actuacions 
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 Nom de l'actuació 
 Àrea de les actuacions dutes a terme: 
 Import subvencionat 
 Cost total de l'actuació 
 Nombre d'espais de Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació 
 Superfície dels espais Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació (ha) 
 Enumerar els principals hàbitats i espècies d’interès comunitari, singulars o amenaçades 

objecte d’actuació 
 Quants treballadors amb risc d’exclusió social han participat en l'execució del projecte? 
 Superfície millorada (ha) 

Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l’eliminació i/o la gestió de flora 
exòtica invasora en l’àmbit municipal, o bé per a la conservació d’elements prioritaris del 
patrimoni natural municipal o per a la regulació de l’ús públic dins d’espais de la Xarxa Natura 
2000, del PEIN o bé en altres espais que alberguin hàbitats i/o espècies d’interès comunitari 
prioritari. 

 Actuacions 
 Nom de l'actuació 
 Àrea de les actuacions dutes a terme: 
 Import subvencionat 
 Cost total de l'actuació 
 Nombre d'espais de Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació 
 Superfície dels espais Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació (ha) 
 Enumerar els principals hàbitats i espècies d’interès comunitari, singulars o amenaçades 

objecte d’actuació 
 Quants treballadors amb risc d’exclusió social han participat en l'execució del projecte? 
 Superfície millorada (ha) 

11.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà determinat a la convocatòria 
corresponent. 
La convocatòria pot determinar un període d’execució de les actuacions que sigui plurianual. 
En termes generals no es prorrogaran els terminis per executar i justificar les accions, excepte 
en casos degudament justificats per causa aliena al beneficiari. En aquests casos els beneficiaris 
podran sol·licitar una pròrroga del termini per executar i justificar les accions, fins a un mes abans 
que acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. 
11.3 Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el 
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de 
la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció. 
12. Pagament  
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del 
centre gestor. 
La convocatòria podrà establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas que no ho 
faci, el pagament s’efectuarà un cop s’hagi presentat la documentació justificativa. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, 
sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin 
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació 
subvencionada. 
14. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però 
les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
15. Reformulació de sol·licitud  
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al que figura 
en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar la persona beneficiària a reformular la 
sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció atorgable. La reformulació de 
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les sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com 
els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds. 
16. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar un únic 
canvi de destinació de la subvenció, que pot ser atorgat per causes justificades i sempre que el 
nou objecte tingui una puntuació igual o superior a l’original. Els canvis de destinació s’hauran 
de sol·licitar fins a un mes abans del termini de la justificació de la subvenció. 
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i, en tot cas: 

 Si la persona beneficiària no justifica correctament tot l’import que s’ha de justificar, 
segons el que estableix l’acord de resolució. 

 Si la persona beneficiària presenta un compte justificatiu per un import inferior al que s’ha 
de justificar. 

En tots dos casos es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que efectivament hagi 
estat justificat correctament. 
El president és l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els 
recursos que s’interposin. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, la 
persona beneficiària tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora 
corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà l’òrgan 
competent per adoptar els acords corresponents. 
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de 
Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19. Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els 
beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i 
implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades. 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de les entitats en el marc 
de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d’utilització exclusivament professional, 
es tractaran en el marc de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i 
seran conservades com a part del procediment administratiu. Les persones interessades podran 
accedirà les seves dades, rectificar-les, suprimir-les i exercir la resta dels seus drets adreçant-se 
al delegat de protecció de dades de la Diputació de Girona, a la seu d’aquest organisme, a la 
pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona, o bé per correu electrònic a dpd@ddgi.cat. 
20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de Girona 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
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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, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.  
Altrament, com a mínim, caldrà que els beneficiaris facin una de les següents accions: 

a) Instal·lació d’un cartell en la zona objecte de l’actuació, en què consti la subvenció de la 
Diputació de Girona. 

b) Publicar una notícia (web, mitjans, xarxes socials, etc.) sobre la concessió de la 
subvenció i l’objecte d’aquesta, i una altra dels resultats obtinguts. 

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

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir la persona beneficiària perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi a la persona beneficiària, s’ha de 
fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha 
d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

22. Altres obligacions de les persones beneficiàries 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el 

compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de 

l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financin les activitats subvencionades. 

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

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que estableix la legislació aplicable. 
g) Aportar un certificat del secretari que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb 

el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i la resta 
de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 

23. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu 
parer, estigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar 
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 

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

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

subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions 
següents: 

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

b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajut. 
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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. 
24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

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

de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 

13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  

25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de 
Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin 
en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la 
competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o la derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o 
que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls 
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. 
Disposició addicional tercera 
Les atribucions assenyalades en aquestes bases a favor de la Junta de Govern, d’aprovació de 
la convocatòria i de la seva resolució, corresponen a la delegació efectuada per la Presidència 
d’aquesta Diputació mitjançant resolució de 18 de juliol de 2019 i poden ser objecte de la seva 
avocació expressa per resolució de la mateixa Presidència.” 
 
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. 
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Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l’execució dels presents acords i en especial per ordenar la publicació de l’anunci de 
l’aprovació definitiva de les bases específiques.” 
 
El senyor President comenta que passem al punt 30è, l'aprovació inicial de les bases 
específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament d'actuacions de 
conservació del patrimoni natural per a consorcis gestors d'espais d'interès natural i 
ajuntaments, que també entenc que és per a l'exercici que ve i, per tant, anticipem, no? 
Continua tenint la paraula el diputat senyor Amat. 
El diputat de Medi Ambient, senyor Amat, intevé i diu: Gràcies, president. Exactament, 
sobretot fa referència a la part dels ajuntaments, i el que fem, com vostè ha comentat 
molt bé, és una convocatòria anticipada, ara, perquè al mes d'octubre ja pugui sortir i hi 
hagi més temps per executar les feines per part dels ajuntaments. A més a més, en la 
convocatòria —ho vam explicar a les comissions informatives, però per no estendre-ho 
farem una breu síntesi— hem afegit i especificat els ODS que es treballen; hem fet 
aflorar —ja hi treballàvem, eh?—, però s'especifica i es concreta i s'inclou el patrimoni 
geològic; no se subvencionen les tanques ramaderes, perquè ja se subvencionen a una 
altra línia d'ajuts, els ajuts forestals, i, finalment, el sistema de puntuació que establim 
en aquestes bases és molt més automàtic, molt més subjectiu, més concret, no hi ha 
discrecionalitat i d'aquesta manera és —ja ho era—, però més net, sí, si m'ho permeten. 
Seria això, president. 
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies. Alguna qüestió respecte a aquest punt? 
No? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat, senyor secretari, si en pren nota. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
31. Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Queralbs per a la constitució 

d'una reserva forestal - Medi Ambient 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del passat dia 17 de maig de 2022, va 
resoldre la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria 
forestal i de prevenció d’incendis forestals any 2022, línia 1, de suport als ajuntaments 
per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, aprovada en 
data 21 de desembre de 2021 i va concedir una subvenció, entre altres, a l'Ajuntament 
de Queralbs, 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 matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, aprovades pel Ple de 
la Diputació en la sessió de 23 de novembre de 2021, aquestes subvencions venen 
regulades mitjançant un conveni. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 31 d’agost de 2022. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
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PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de Queralbs, del 
següent tenor literal: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE QUERALBS 
PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA RESERVA FORESTAL 
CN/4445 
PARTS 
El president de la Diputació de Girona, Sr. 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 ........................ 
L’alcaldessa de Queralbs, Imma Constans i Ruiz, assistida pel secretari de la corporació, 
Sr. Gerard Soldevila i Freixa, en representació de l’Ajuntament de Queralbs, propietari 
de la forest Estremera. 
ANTECEDENTS  
1. L’Ajuntament de Queralbs és el propietari de la forest Estremera (CUP 13), d’una 
superfície total de 5.386 ha, que inclou la parcel·la 580 del polígon 5 del cadastre de 
rústica del municipi de Queralbs. 
2. La finca esmentada té un interès ecològic excepcional per que fa a la constitució i la 
maduresa dels seus boscos i, per tant, la seva conservació és d’interès general. 
3. Els signants han acordat la constitució d’una reserva forestal destinada a conservar 
el bosc madur deixant-lo a evolució natural. 
4. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima convenient 
garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que es troba en els terrenys 
esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex I, durant un període de 25 anys. La 
conservació significa que no es podran fer treballs silvícoles preparatoris ni 
d’aprofitament durant aquest període, cosa que ha de donar lloc a 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. 
PACTES  
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Queralbs és la constitució d'una reserva forestal per un període de 25 
anys en una part de la parcel·la 580 del polígon 5 del cadastre de finques rústiques del 
municipi de Queralbs, d’una superfície de 14 ha de bosc de pi negre, corresponents a 
part dels rodals 57b i 57 d de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la forest 
Estremera, que es delimita en la cartografia de l’Annex I. 
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic al propietari del terreny objecte 
de preservació, per un import de 10.500,00 €, que correspon 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 
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 
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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 pugui subrogar el conveni amb el nou propietari. En cas que el 
nou propietari no vulgui subrogar el conveni, aquest quedarà resolt i el beneficiari haurà 
de retornar l'import de la compensació satisfeta, més una penalització de 5.000 euros. 
Cinquè. Durant la vigència de les obligacions que estableix aquest conveni, la Diputació 
de Girona podrà fer el seguiment de l’evolució del bosc i proposar mesures de millora o 
de correcció de tendències desfavorables, que hauran de comptar amb l’acord del 
propietari per ser executades. 
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell durant 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 2047, 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 Queralbs, Per l’Ajuntament de Queralbs L’alcaldessa 
Imma Constans i Ruiz El secretari Gerard Soldevila i Freixa” 
 
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 Queralbs. 
 
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 passem a l’aprovació, en el punt 31, d'un conveni amb 
l'Ajuntament de Queralbs per a la constitució d'una reserva forestal, com tants d'altres 
també hem anat aprovant al llarg del temps. Senyor Amat, si vol continuar, si és tan 
amable. 
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El diputat senyor Amat, intervé i manifesta: Gràcies, president. En aquest cas és un 
conveni per 25 anys. Parlem de 14 hectàrees de bosc de pi negre i per un import de 
2.500 euros, que correspon al valor de la fusta en peu, i és una vegada més preservar 
el nostre medi i constituir aquesta reserva forestal. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió respecte a la reserva forestal? 
Per tant, entenem que queda aprovat. Moltíssimes gràcies. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
32. Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i els Ajuntaments de 

Pont de Molins i de Llers per a la cessió als Ajuntaments d'un gual sobre la 
Muga - Xarxa Viària 

 
“L’any 2015 la Diputació de Girona va cedir als Ajuntaments de Pont de Molins i de Llers 
un antic tram de la carretera GIV-5041, de Pont de Molins a Boadella. Aquest tram 
estava en desús a causa del condicionament del nou pont sobre la Muga a excepció del 
gual que hi havia en aquest tram. 
 
El gual sobre la Muga no està integrat ni té cap funció en la xarxa de carreteres locals.  
 
L'Ajuntament de Pont de Molins i l’Ajuntament de Llers han manifestat el seu interès en 
disposar d’aquest gual sobre la Muga. 
 
Tant la Diputació de Girona com els Ajuntaments de Pont de Molins i Llers coincideixen 
en constatar que el gual forma part de l’antiga carretera i que aquell tram únicament 
serveix com a vial de comunicació per a les finques veïnes. Per tant, es fa palès la 
conveniència de completar la cessió d’aquell tram amb el lliurament d'aquest gual als 
Ajuntaments de Pont de Molins i de Llers, per tal que s’incorpori al seu sistema viari, 
conforme amb l’article 48.1 i la disposició addicional primera del text refós de la Llei de 
carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del reglament general 
de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre).  
 
D’acord amb els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals, faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure 
convenis en l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 12 de juliol de 2022, ha 
emès informe favorable sobre la cessió als Ajuntament de Pont de Molins i de Llers d’un 
gual sobre la Muga. 
 
El cap de Patrimoni i Expropiacions i el secretari general, en data 21 de juliol de 2022, 
han emès informe jurídic favorable sobre aquesta cessió. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
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Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona, l’Ajuntament de Pont de Molins i l’Ajuntament de Llers per a la cessió als 
Ajuntaments d’un gual sobre la Muga: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord de Ple de -----------------------------. 
Ajuntament de Pont de Molins, representat pel seu alcalde president, Josep Fuentes i 
Jiménez, assistit pel secretari de la corporació, Xavier López i Cumbriu, en virtut de les 
facultats conferides per resolució d’alcaldia de 8 de juny de 2022. 
Ajuntament de Llers, representat pel seu alcalde president, Carles Fortiana i Costa, 
assistit per la secretària de la corporació, Mercè Vallmajó i Ribas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de Ple de 22 de juny de 2022. 
II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 L’any 2015 la Diputació de Girona va cedir als Ajuntaments de Pont de Molins i de 

Llers un antic tram de la carretera GIV-5041, de Pont de Molins a Boadella. Aquest 
tram estava en desús a causa del condicionament del nou pont sobre la Muga a 
excepció del gual que hi havia en aquest tram. 

 El gual sobre la Muga no està integrat ni té cap funció en la xarxa de carreteres 
locals.  

 L'Ajuntament de Pont de Molins i l’Ajuntament de Llers han manifestat el seu interès 
en disposar d’aquest gual sobre la Muga. 

 Totes les parts coincideixen en constatar que el gual forma part de l’antiga carretera 
i que aquell tram únicament serveix com a vial de comunicació per a les finques 
veïnes. Per tant, es fa palès la conveniència de completar la cessió d’aquell tram 
amb el lliurament d'aquest gual als Ajuntaments de Pont de Molins i de Llers, per tal 
que s’incorpori al seu sistema viari, conforme amb l’article 48.1 i la disposició 
addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 2/2009, 
de 25 d’agost) i l’article 172 del reglament general de carreteres (Decret 293/2003, 
de 18 de novembre).  

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1. La Diputació de Girona cedeix la titularitat del gual sobre la Muga en el tram sobrant 

de la carretera GIV-5041, de Pont de Molins a Boadella. El tram de cessió a 
l’Ajuntament de Pont de Molins té el seu origen en el punt on l’eix del gual té les 
coordenades UTM ETRS89 (491954, 4684989) i el seu final en el punt que té les 
coordenades 491940, 4684971. El tram de cessió a l’Ajuntament de Llers té el seu 
origen a l’eix de l’inici del gual on té les coordenades UTM ETRS89 (491922, 
4684948) i el seu final en el punt que té les coordenades UTM ETRS89 (491940, 
4684971), d’acord amb el plànol annex número 1 d’aquest conveni.  
Es tracta d’un gual d’una longitud total de 52 metres amb 9 vanos de llums: 2,82 m, 
4,60 m, 4,70 m, 4,70 m, 4,70 m, 4,75 m, 2,9 m, 2,9 m i 3 m. El gual té una alçada 
de fins a 4,57 m. L’informe tècnic de les característiques del gual a cedir està inclòs 
a l’annex número 2 d’aquest conveni. 
Els Ajuntaments de Pont de Molins i de Llers declaren conèixer i acceptar les 
característiques i estat de conservació d’aquest gual i adquireixen, de ple dret i a 
tots els efectes, el gual indicat en el paràgraf anterior per incorporar-lo al seu 
patrimoni viari urbà. 
En el plànol annex es grafia el gual objecte de traspàs amb el tram a cedir a cada 
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Ajuntament. 
2. Atenent la petició d’ambdós Ajuntaments, la Diputació de Girona es compromet a 

col·locar barreres i instal·lar senyalització horitzontal reflectant a la zona del gual 
que se cedeix, en el termini de 2 mesos a comptar des de la data de la darrera 
signatura d’aquest conveni. 

3. La cessió del gual serà vàlida i eficaç en la data de publicació d’aquest conveni al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A partir d’aquest moment l'Ajuntament 
de Pont de Molins i l’Ajuntament de Llers es faran càrrec del seu manteniment i 
explotació íntegre. 

4. Tots els danys a la via o als seus elements funcionals del tram cedit, així com els 
danys i perjudicis que es produeixin a tercers a partir de la vigència d’aquest conveni 
seran assumits íntegrament per l’Ajuntament de Pont de Molins i l’Ajuntament de 
Llers.  

5. Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació amb 
aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es resoldran per 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Cedir la titularitat del gual sobre la Muga en el tram sobrant de la carretera GIV-
5041, de Pont de Molins a Boadella. El tram de cessió a l’Ajuntament de Pont de Molins 
té el seu origen en el punt on l’eix del gual té les coordenades UTM ETRS89 (491954, 
4684989) i el seu final en el punt que té les coordenades 491940, 4684971. El tram de 
cessió a l’Ajuntament de Llers té el seu origen a l’eix de l’inici del gual on té les 
coordenades UTM ETRS89 (491922, 4684948) i el seu final en el punt que té les 
coordenades UTM ETRS89 (491940, 4684971). 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu desenvolupament.  
 
Quart. Traslladar aquest acord als Ajuntaments de Pont de Molins i de Llers i a 
Intervenció i Patrimoni i Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i 
efectes procedents. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.” 
 
El senyor President comenta que passaríem als punts de Xarxa Viària. El punt 32 és 
l'aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i els ajuntaments de Pont de Molins 
i de Llers per a la cessió als ajuntaments d'un gual sobre la Muga. Senyor Xargay, si és 
tan amable. 
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i diu: Sí, moltes gràcies, 
president. Sí, es tracta, com bé diu el punt, de la cessió d'aquest tram d'aquest gual, que 
són uns 52 metres lineals, aproximadament, que estava en desús després de construir 
aquest nou pont que es va fer sobre el riu Muga, i que aquests ajuntaments ens han 
demanat per formar part de la seva xarxa viària. Lògicament, doncs, el conveni que 
tenim és que els hi entregarem amb la senyalització i les proteccions adequades. 
El senyor President, diu: Gràcies; alguna qüestió? Sí?, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Guillaumes, respon: Gràcies, president, només que ens abstindrem 
en aquest punt. Gràcies. 
El senyor President, diu: En tot cas, 26 vots a favor, una abstenció, quedaria aprovat el 
punt 32. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
33. Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament 

d'Agullana per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram de via urbana de les 
carreteres GI-500 i GI-501 - Xarxa Viària 

 
“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-501, d’Agullana a la Vajol, la 
qual en el seu recorregut inicial té un tram dins la trama urbana del nucli del municipi 
d’Agullana. L'Ajuntament d’Agullana ha manifestat el seu interès en disposar d’aquest 
tram inicial de via urbana d’aquesta carretera, amb una longitud de 800 metres, per 
tractar-lo com a carrer del municipi. 
 
La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-500, a Agullana, la qual té el 
recorregut final dins la trama urbana del nucli del municipi d’Agullana. L’Ajuntament 
d’Agullana també ha manifestat el seu interès en disposar d’aquest tram final de via 
urbana d’aquesta carretera, amb una longitud de 148 metres, per tractar-lo com a carrer 
del municipi. 
 
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament d’Agullana coincideixen en constatar que 
el trànsit d’aquests vials són majoritàriament urbans. Per aquest motiu aquests trams es 
poden lliurar a l'Ajuntament d’Agullana per tal que els incorpori al seu patrimoni viari, 
conforme amb l’article 48.1 i la disposició addicional primera del text refós de la Llei de 
carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general 
de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre).  
 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 18 de juliol de 2022, ha 
emès informe favorable sobre la cessió a l’Ajuntament d’Agullana d’un tram de via 
urbana de la carretera GI-500 i de la carretera GI-501.  
 
El cap de Patrimoni i Expropiacions i el secretari general, en data 21 de juliol de 2022, 
han emès informe jurídic favorable sobre aquesta cessió. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament d’Agullana per a la cessió a l'Ajuntament d’un tram de via urbana 
de la carretera GI-500 i de la carretera GI-501: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord de Ple de --------------------------. 
Ajuntament d’Agullana, representat pel seu alcalde president, Josep Jovell i Pujulà, 
assistit per la secretària accidental, Anna M. Batlle i Mallol, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de 31 de març de 2022. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-501, d’Agullana a la Vajol, 
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la qual en el seu recorregut inicial té un tram dins la trama urbana del nucli del 
municipi d’Agullana. L'Ajuntament d’Agullana ha manifestat el seu interès en 
disposar d’aquest tram inicial de via urbana d’aquesta carretera, amb una longitud 
de 800 metres, per tractar-lo com a carrer del municipi. 

 La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-500, a Agullana, la qual 
té el recorregut final dins la trama urbana del nucli del municipi d’Agullana. 
L’Ajuntament d’Agullana també ha manifestat el seu interès en disposar d’aquest 
tram final de via urbana d’aquesta carretera, amb una longitud de 148 metres, per 
tractar-lo com a carrer del municipi. 

 Ambdues parts coincideixen en constatar que el trànsit d’aquests vials són 
majoritàriament urbans. Per aquest motiu aquests trams es poden lliurar a 
l'Ajuntament d’Agullana per tal que els incorpori al seu patrimoni viari, conforme amb 
l’article 48.1 i la disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres 
(Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de 
carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre).  

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1. La Diputació de Girona cedeix la titularitat del tram de la carretera GI-501, 

d’Agullana a la Vajol, des del PK 0+000 (amb coordenades UTM 487526; 4693605) 
fins al PK 0+800 (amb coordenades UTM 486999; 4693597).  
La carretera té una calçada d'amplada nominal de 5 metres. La Diputació de Girona 
executarà en la travessera urbana, des del PK 0 fins al PK 0+700, una mescla 
bituminosa discontínua en calent (BBTM) de 3 cm de gruix.  
La carretera disposa de senyalització vertical i horitzontal que, així com el paviment 
de la calçada i dels vorals, està en bon estat. 

2. La Diputació de Girona cedeix la titularitat del tram de la carretera GI-500, a 
Agullana, des del PK 3+090 (amb coordenades UTM 487500; 4693720) fins al PK 
final (amb coordenades UTM 487533; 4693606).  
La carretera té una calçada d’amplada nominal de 5,2 metres. La Diputació de 
Girona executarà en el tram comprès entre el PK 3+120 (on hi ha rètol S-500) fins 
al final de la carretera GI-500 una mescla bituminosa discontínua en calent (BBTM) 
de 3 cm de gruix.  
La carretera disposa de senyalització vertical i horitzontal que, així com el paviment 
de la calçada i dels vorals, està en bon estat. 

3. L'Ajuntament d’Agullana declara conèixer i acceptar les característiques i estat de 
conservació d’aquests trams i adquireix, de ple dret i a tots els efectes, els trams 
indicats en els pactes 1 i 2 per incorporar-los al seu patrimoni viari urbà. 
S’annexa plànol on es grafien els trams objecte de traspàs.  
Aquesta cessió serà vàlida i eficaç en la data de l’acta de recepció de les obres. A 
partir d’aquest moment l'Ajuntament d’Agullana es farà càrrec del seu manteniment 
i explotació íntegre. 

4. Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació amb 
aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es resoldran per 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el lloc 
i la data que s'assenyalen.” 
 
Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament d’Agullana d’un tram de via urbana de 
la carretera GI-500 i de la carretera GI-501, lliure de càrregues, per a la seva 
incorporació a la xarxa municipal. 
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Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu desenvolupament.  
 
Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament d’Agullana i a Intervenció i Patrimoni i 
Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.” 
 
El senyor President comenta que passem al punt 33è, que és un altre conveni entre la 
Diputació de Girona i, en aquest cas, l'Ajuntament d'Agullana per la cessió a l'Ajuntament 
d'un tram de via urbana de la carretera GI-500 i GI-501 de la xarxa viària, també. 
El diputat de Xarxa Viària, senyor Xargay, manifesta: Sí, aquests dos trams de carretera, 
un a la GI-501, com bé diu el president, que són uns 800 metres aproximadament, que 
forma part de la trama urbana d'Agullana, i també un altre tram de la GI-500, que són 
148 metres quadrats. Això és la petició del mateix Ajuntament i, per tant, la Diputació el 
que farem amb aquest conveni és cedir-los-el i deixar-los-el en condicions d'asfaltatge, 
faran un asfaltatge per deixar-lo en condicions. 
El senyor President, diu: Gràcies. Alguna qüestió? No? Aquest acord s’aprova per 
unanimitat, entenc. Doncs s'aprova aquest punt. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 27 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots 
per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra.  
 
34. Aprovació inicial del projecte de compliment de prescripcions i 

actualització de preus del projecte de condicionament d'un tram de la 
carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol - 
Xarxa Viària 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en data 15 de juny de 2021, va aprovar definitivament 
el projecte de Condicionament d’un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a 
Borrassà, amb nou pont sobre el Manol. 
 
La Unitat de Carreteres de l’Estat de Girona, amb data 9 de juliol de 2021, va emetre 
informe desfavorable indicant els aspectes següents: 
 
 Demana que s’elabori un estudi de trànsit i capacitat que analitzi els nivells de servei 

actuals i a l’any horitzó de la connexió projectada, així com un estudi de seguretat 
vial on es detalli la reordenació d’accessos pertinents al tram localitzat entre la 
travessia de Vilafant i la rotonda d’accés a Avinyonet de Puigventós, intersecció 
amb la carretera GIV-5101. 

 Pel que fa als paràmetres de traçat, demana que es projecti la rotonda amb un 
diàmetre exterior de 50 m i amb un doble carril d’entrada al moviment principal, amb 
l’objectiu de dotar-la d’homogeneïtat respecte a la rotonda adjacent mencionada 
anteriorment. 

 
Per resolució de Presidència, de 6 d’octubre de 2021, s’aprova l’expedient i la despesa 
corresponent al contracte de serveis de l’estudi tècnic per a l’adequació del disseny de 
la rotonda de Vilafant a les prescripcions de la Unitat de Carreteres de l’Estat de Girona. 
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Posteriorment, la Diputació demana la modificació del traçat de la reposició de dos 
serveis elèctrics afectats pel projecte i demana incloure el desplegament de la xarxa de 
fibra òptica a la zona de la nova rotonda. 
 
Amb l’objectiu de donar compliment a aquests aspectes, amb data de gener 2022, es 
redacta l’Estudi tècnic per a l’adequació del disseny de la rotonda de Vilafant a les 
prescripcions de les Unitats de Carreteres de l’Estat a Girona.  
 
Per resolució de Presidència, de 9 de juny de 2022, s’aprova l’expedient i la despesa 
corresponent al contracte de servei de redacció del projecte de compliment de 
prescripcions i actualització de preus del projecte de condicionament d’un tram de la 
carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol, amb l’objectiu 
de: 
 
 Fusionar els documents del projecte de condicionament d’un tram de carretera GIP-

5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol, i l’estudi tècnic per a 
l’adequació del disseny de la rotonda de Vilafant a les prescripcions de la Unitat de 
Carreteres de l’Estat de Girona. 

- Incorporar els aspectes detallats en l’informe de l’Oficina Territorial d'Acció i 
Avaluació Ambiental, del 15 de febrer de 2022, que facin referència al disseny i 
condicions d’execució de les obres, en concordança amb allò detallat en l’aprovació 
del projecte.   

- Incorporar l’enderroc del gual actual i la restauració paisatgística del marge, així 
com altres elements d’integració paisatgística. 

- Actualitzar els preus. 
- Incorporar altres petites millores com: previsió per la futura infraestructura per a la 

fibra òptica i millores als camins que hagin de servir d'alternativa als accessos 
actuals a la N-260 que caldrà tallar. 

 
L’àmbit estudiat en aquest projecte comprèn la carretera GIP-5129 des de l’inici fins al 
PK 1+240 de la carretera actual, amb una longitud total de l’actuació d’aproximadament 
1.100 metres. L’objectiu general consisteix en un condicionament de la carretera que té 
la finalitat de millorar la connexió de Vilafant amb Borrassà amb una secció adequada 
al trànsit que hi circula i en especial suprimir el perillós gual existent sobre el riu Manol. 
A més, el nou traçat de la variant millorarà els paràmetres de l’actual vial, millorant 
d’aquesta manera la seguretat viària, el temps de recorregut i el nivell de servei de la 
via. 
 
El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 31 d’agost de 2022, ha 
informat favorablement sobre el projecte esmentat. 
 
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de compliment de prescripcions i actualització de 
preus del projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a 
Borrassà, amb nou pont sobre el Manol, amb un pressupost de 3.580.419,28 euros, IVA 
inclòs. 
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Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o 
al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació en el tràmit 
d’informació pública l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. Notificar aquest acord i trametre el projecte a l’Ajuntament de Vilafant per al seu 
informe. 
 
Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en 
l'annex del projecte. 
 
Cinquè. Notificar acord i trametre el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Sisè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Girona per al seu informe. 
 
Setè. Notificar aquest acord a Telefónica de España, SAU i Edistribución Redes 
Digitales, SL per al seu coneixement. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a la Secció d'Expropiacions.” 
 
El senyor President comenta que passem al punt 34, que és l'aprovació inicial del 
projecte de compliment de prescripcions i actualització de preus del projecte de 
condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129 de Vilafant a Borrassà, amb el nou 
pont sobre el Manol. Recordem que aquest punt ja havia passat i que, en tot cas, hem 
recollit les prescripcions que se'ns havien demanat i es posa a l'aprovació. Té la paraula 
de Xargay. 
El diputat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i manifesta: Com bé diu el 
president, aquest és un projecte que ja s'havia aprovat definitivament l'any passat, però 
que quan es va anar a l'hora de l'execució, de poder executar aquest projecte, el 
Ministerio va demanar que la rotonda d'incorporació havia de tenir unes dimensions 
diferents, més grans, i també els vials d'accés, així com també la companyia elèctrica 
Endesa va suggerir un canvi d'unes torres d'electricitat. Però també sabeu que en el seu 
moment hi va haver tot aquest canvi de preus que feia que les empreses possibles, 
doncs ningú s'hi volgués presentar. Per tant, el que hem fet és recollir tot això, bonificar-
ho amb un projecte, també recollint els suggeriments que va fer l’OTA, que era eliminar 
el gual actual sobre el Manol, que amb l'anterior projecte, com sabeu, eren dos projectes 
a part, aquí ho incloem un de sol, i també el que fem és aprofitar per deixar la 
infraestructura preparada per connectar la fibra òptica entre els dos municipis. I, per tant, 
doncs, a petició d'aquests ajuntaments ho tornem a posar a la seva consideració. 
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies, senyor Xargay. Alguna consideració per 
part d’algú? Sí, senyora... 
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies, president. Bé, 
doncs sí, com a CUP tenim alguna consideració a fer i, de fet, no crec que estranyi ningú 
en aquest plenari. En relació amb aquest cas, el cas del pont —n’hi diuen «el pont» i 
continuem dient que és una variant; és una variant—, una intervenció de context. Al Ple 
del mes de 15 de febrer d'aquest any ja es va portar en aquest plenari el Pla de 
carreteres locals de les comarques gironines i ja hi vam votar en contra. En aquell 
moment ja vam criticar l'elevada despesa que en aquesta Diputació de Girona es fa amb 
relació a la xarxa viària, que no para de créixer des de fa anys. Actualment, el 2021, per 
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exemple, ja veurem com estan quan es tanqui el 2022 quina despesa ha sigut finalment 
la dedicada a xarxa viària. El 2021 va ser de 14 milions, més de 14 milions d'euros. I si 
mirem els pressupostos, com dèiem, dels anys anteriors, no ha anat a menys. Ha anat 
a més, eh? I la qüestió central —i aprofitem aquest punt en el qual es porta a aprovació 
inicial aquesta variant de Vilafant, el projecte—, per nosaltres hi ha una qüestió central 
clara, i és que seguim prioritzant el transport per carretera i afavorint el trànsit i les 
emissions, o podem mirar de virar i intentar canviar de rumb i començar a fer les 
polítiques públiques dirigides cap a un altre sentit. Aquesta és la pregunta que ens fem, 
i el que hem vist nosaltres des del Ple de febrer, ja fa molts mesos, que encara la 
Diputació aposta per aquesta primera opció, i per nosaltres, i ho seguim defensant des 
de fa molt de temps, és un problema i gran. I hem pogut constatar que, com a institució 
pública, la Diputació segueix aquest model —no només la Diputació de Girona, eh?, 
diferents administracions públiques— caduc i obsolet de carreteres 
sobredimensionades i innecessàries que no ens acosten al compliment dels ODS de 
l'Agenda 2030. I com es concreta aquest model —que per nosaltres, evidentment, és 
discutible, però per nosaltres és obsolet—? Doncs amb propostes com la de la variant 
de Vilafant. Una proposta que ja ho venim dient en totes les ocasions que entra en 
aquest Ple, que és sobredimensionada i insostenible des del punt de vista econòmic, 
ambiental i també social. El model —ho manca d'ell, perquè a vegades tenim dubtes 
que realment hi hagi un model de xarxa viària que s'està desplegant a la Diputació— no 
ens sembla el més adequat per afrontar la situació d'emergència climàtica i ecològica 
actual. Un tema que ja ha sortit en la declaració justament que ha fet avui la Diputació 
de Girona sobre el món rural; s’hi parlava d'emergència climàtica, i aquí també ho torno 
a treure, perquè el desenvolupament de la xarxa viària també acaba afectant el món 
rural. El que dèiem: a nosaltres no ens sembla el model més adequat per afrontar 
aquesta situació. Sempre n'hem sigut crítiques i ens sembla que des del territori també 
diverses veus qüestionen aquesta política de manteniment de carreteres i de fer més 
carreteres, una mica mantenint la cultura aquesta del totxo i del vehicle, aquests dos 
grans mantres que ens han portat on som aquí des de fa anys, no d'ara, sinó des de fa 
més de 40 anys. Dèiem que des del territori també s'aixequen veus, que precisament 
un dels exemples és la plataforma No a la Variant, que va créixer a la par que sortia 
aquest projecte. L'aposta de l'equip de Govern de la Diputació de Girona actualment és, 
de moment, seguir prioritzant el transport privat i no voler articular una mobilitat 
sostenible ni preservar l'entorn. Per nosaltres ens sembla que continua apostant per 
avançar en aquest model obsolet que prioritza el model de cotxe privat. Constatem 
també, un cop més, que el Govern, des del Govern de la Diputació de Girona no viuen 
molt connectats amb necessitats reals del territori. I també posem aquí sobre la tau la 
que des de fa temps ens preocupa, o veiem com el desenvolupament al voltant de 
Figueres de noves carreteres, no sabem si això respon a un objectiu final de 
desenvolupament d'alguna qüestió al voltant de Figueres, o si posem sobre la taula una 
gran àrea logística, no ho sé. Són qüestions que ens apareixen veient la gran proposta 
de carreteres que s'estan fent a l'entorn de Figueres. I amb relació a la variant, i ja per 
acabar, ens agradaria saber també en quin moment es troba el procés judicial, perquè 
tenim constància que aquest procés està judicialitzat i, de fet, ha sortit en el plenari. 
Aquesta és una altra de les qüestions, el fet que es judicialitzi, és a dir, que propostes 
que es porten al territori acabin judicialitzades també potser ens ha de fer pensar alguna 
cosa. Pensar i repensar el que es fa al territori. De moment, el que veiem és que les 
accions polítiques no ens sembla que vagin en aquesta línia. Gràcies. 
El senyor President, pren la paraula i respon: Bé, una sèrie de consideracions. Miri, que 
la Diputació de Girona, pel manteniment de 740 quilòmetres de carreteres, es gasti 14 
milions d'euros l'any, si a vostè li sembla molt, la veritat és que és molt poc. Mantenim 
740 quilòmetres de carreteres. 14 milions d'euros. Si vostè fa el tant per quilòmetre; 
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irrisori. I, a més, aquí va inclosa la fibra òptica. Recordem que en el pressupost de la 
xarxa viària hi ha el pressupost de la fibra òptica, eh? Per tant, si restem la fibra òptica 
—no, senyor Xargay?— i això deuen ser [...] 740 quilòmetres per carretera. Si això li 
sembla molt... Ah, i encara, sobretot tenim una sort: que estan molt ben mantingudes, 
eh? I això crec que és una constatació clara. Si nosaltres, en comptes de 740 
quilòmetres de carreteres, en tinguéssim menys, estaríem millor, perquè tenir 740 
quilòmetres de carreteres són 740 quilòmetres de possibles problemes: accidents, 
senglars, gent que cau, gent que no sé què... Avui encara hem passat a la Junta de 
Govern tres o quatre propostes en aquest sentit, que un cau a la carretera: «Escolti, la 
carretera està malament»; «Vinga, va! Aviam, doncs tant per la motocicleta, tant per la 
bicicleta, tant per les ferides, tant per no sé què...». Però això cada setmana. Hi ha 
diputacions que tenen 4.000 quilòmetres de carreteres i a vegades els dic: «Doncs quina 
sort que no en tenim tants, nosaltres, no?». Perquè és veritat, eh? Però, esclar, si tenim 
la responsabilitat de tenir 740 quilòmetres de carreteres, com a mínim el que hem de fer 
és mantenir-los i tenir-los en bon estat i reglamentàriament amb el que toca: si toquen 
cinc metres, cinc metres; si en toquen sis, sis, i si en toquen quatre, doncs quatre. I, per 
tant, això és el que fem. I reduir aquesta perillositat. I, per tant, això és el que estem fent. 
Nosaltres mantenim les nostres carreteres. Nosaltres no preveiem si hi ha d'haver o què 
hi ha de l'àmbit de carreteres. Vostè crec que ha anat molt més enllà en la seva 
imaginació de pensar que a la millor a l'Empordà no sé què s'hi farà. No, nosaltres a 
l'Empordà mantenim les nostres carreteres, com les que mantenim a la Cerdanya, a la 
Garrotxa, al Pla de l'Estany, al Ripollès o al Baix Empordà, com toca, o a la Selva. 
Nosaltres tenim carreteres molt secundàries, si m'ho permet, però en l'àmbit de tot el 
territori, i, per tant, no ho sé, imaginar-se algú que passa alguna cosa o que passarà 
alguna cosa de futur a l'Alt Empordà per les nostres carreteres, li puc ben assegurar que 
en l'àmbit nostre, res de res. Nosaltres arreglem les carreteres que fan falta i sempre ho 
fem d'acord amb els ajuntaments; i aquesta, també. I aquesta, també. Perquè jo voldria 
dir —i sembla que l’hi vaig dir aquí— en el POUM aprovat inicialment a l'Ajuntament de 
Vilafant, i crec que per unanimitat de tots els grups, marca precisament aquesta variant 
i l'àmbit del pont. Per tant, no hem fet res més, i els nostres tècnics han recollit, allò que 
la reglamentació i l'organització a l'Ajuntament permet. Per tant, és això; per tant, és això. 
Nosaltres, evidentment que a vegades podem i no podem perquè la responsabilitat és 
nostra, està d'acord amb els diners, però en tots els casos mirem d'estar d'acord amb 
els ajuntaments sobre aquestes necessitats o no necessitats. Bé, aquest n'és un cas, 
d'aquests. Aquest és un cas d'aquests, i precisament això no entrava en conflicte amb 
el Pla general, perquè el Pla general, de manera inicial, marcava aquí. Nosaltres hem 
fet aquest exercici de dir: «Escolti, si Endesa ens fa observacions, si l'Estat ens diu 
“l'enllaç amb la carretera nacional s’hauria de fer d'aquesta manera”», escolti, nosaltres 
ho hem fet, això. I jo li diré més: em sembla que vaig dir-ho un dia, ens varen presentar 
540 al·legacions. 40, gent de Vilafant; 500, gent de fora de Vilafant. Aquestes 
al·legacions estan aquí a la Diputació, jo les tinc, però vostè les pot venir a veure quan 
vulgui. 540 o 544, és igual, eh?, ara no faci cas del nombre exacte, però 40 eren de 
Vilafant i 500 de fora de Vilafant: de Barcelona, de Figueres, de Girona, de Grano... d'allà 
on sigui. 40, de Vilafant. Quants habitants té Vilafant? 1.000 i escaig? 2.000? Miri, faci 
la proporció... 5.000? Doncs miri, faci la proporció: 5 o 6.000; 40, 40 —40, 45, 44 no 
m’ho agafin al peu de la lletra—, però això, aquesta proporció. Nosaltres vam fer una 
proposta que anava més enllà. Vàrem dir: «Escolti, si el passallís aquest, que acaba 
aquesta carretera...»; quants? 5.400, divideixi per 40 i veurà el que fa. Si llavors encara 
fem una altra cosa: jo vaig escriure una carta a l'Ajuntament de Vilafant i els vaig dir: 
«Escolti, si vostès volen, a l'àmbit de la carretera, a l'àmbit del passallís, que és allà on 
quan plou, passa per sobre, hi ha perillositat, i després, si es mor algú, també ens 
vindran a demanar a nosaltres, i el secretari haurà d'anar al jutjat a explicar aquest tema. 
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Escolti, doncs vostès facin una cosa: vostès assumeixin el que és el passallís i nosaltres 
ja ens quedarem l'altre àmbit, no?». Resposta: cap grup volia assumir-ne la 
responsabilitat. I ho entenc. I si no la volen assumir els grups municipals, els assumirà 
aquest president de la Diputació? Tots vostès en el plenari? Home, no toca. Doncs ho 
arreglarem com toca d'acord amb la normativa i com ens diuen els tècnics de la casa. 
Perquè aquesta oferta sobre la taula hi era, eh? Per escrit, per escrit. Si vostès volen, 
es quedi en l'àmbit del passallís, la Diputació no ho fa, que és l'àmbit de perillositat que 
té aquesta carretera i que quan venen pluges i estampides, hi ha el risc que es puguin 
emportar un cotxe, amb les conseqüències que això pot portar desgràcies personals. I 
escolti, nosaltres, el nostre àmbit de carreteres el que hem de fer és anar-lo millorant. I 
miri, gastar-nos tres milions i mig d'euros, ens va bé o no. Millor que no ens els 
haguéssim de gastar, però si ens els hem de gastar perquè és un tema de seguretat, 
ODS 9 i 10 també complim, doncs sí, ho farem, només faltaria. Ara, si algú està disposat 
a assumir aquesta responsabilitat, l'oportunitat és aquí. Resposta: ningú. Doncs escolti, 
ningú; no ho ha d'assumir vostè ni haig d’assumir jo, ni cap dels membres d'aquest 
plenari. Per tant, nosaltres, d'acord amb la planificació de les obres de carreteres que 
ens ha proporcionat la xarxa viària d'aquesta casa, encapçalada pel diputat Jordi Xargay, 
doncs el que hem fet és fer aquest projecte, com fan d'altres, per millorar la seguretat 
de les vies, etcètera, etcètera. Miri, és que no sé si hi ha més cotxes o no, però això no 
depèn de nosaltres, ni depèn de vostè ni depèn de mi, que hi hagi més cotxes o no. El 
dia que hagin de fer vies per anar en patinet, li ben asseguro que les farem. No sé si ens 
tocarà nosaltres fer quilòmetres de vies amb patinet o amb bicicleta, que en fem moltes: 
de vies verdes, més de 150 quilòmetres més; 150 quilòmetres de via verda més, que 
també els hem fet aquesta casa. Per tant, no se'ns pot acusar aquesta casa de no fer 
allò per evitar desplaçaments només en l'àmbit dels vehicles. 150 quilòmetres més de 
via verda que hem... Tenim programades 60 o 70 d'executats, uns 60 o 70 que 
s'executaran en aquest proper any i el 23, que s'està fent. Per tant, nosaltres no se'ns 
pot acusar de no fer això. Ara, el que no podem... El dia que —miri, permeti'm, perquè 
vegi, ara diré una bestiesa, eh? Perdonin, me l'agafin així— nosaltres hàgim de llaurar 
les carreteres perquè no facin falta, estarem encantats de la vida. Però escolti'm, mentre 
hi hagi vehicles, nosaltres hem de tenir les carreteres en ordre, no? I, per tant, tenir les 
carreteres en ordre, hi passin deu o mil vehicles, han de tenir una amplada determinada 
perquè hi ha unes lleis aprovades per uns parlaments que ho diuen, no perquè nosaltres 
ens ho inventem, això. I, escolti, amb el tema de Borrassà i de Vilafant —Vilafant amb 
Borrassà, que em toca més Vilafant que Borrassà—, nosaltres hem tingut el vistiplau 
dels ajuntaments, hem complert la normativa urbanística que tenen els ajuntaments, 
n’hem parlat amb tots i cada un d'ells i, per tant, aquest projecte, que ja estava —fixi's 
bé— executat, licitat, no adjudicat —vàrem haver de parar l'adjudicació, precisament, 
perquè l'Estat i Endesa ens varen fer unes observacions molt tard i, per tant, no els 
havíem recollit—, vàrem haver de parar la licitació, tirar-la enrere, refer el projecte i ara 
hem de tornar a fer una altra licitació, amb el cost addicional que això ens comportarà. 
Bé, escolti, de ganes, gens, però d’obligació entenem que sí. Nosaltres no actuem per 
ganes, sinó que actuem per les nostres obligacions. Jo sabia que en aquest punt vostè 
i jo discreparíem absolutament, perquè no és la primera vegada que portem això, però, 
en tot cas, dintre els criteris oposats que probablement tenim —oposats o no tan oposats, 
però en definitiva, diferents—, sí que hem d'entendre, i vostè m'ha d'admetre com a 
membre d'aquest plenari de la Diputació, que el que vostè ha de voler és que les 
carreteres de la Diputació, de les qual tenim tots la responsabilitat, han d'estar en 
perfecte estat de revista, complint la màxima de normativa i minimitzant els riscos no 
només per un tema de seguretat jurídica, sinó per la vida de les persones. I contra això 
—permeti'm, eh?— no complirem un ODS, però en complirem d'altres, d’ODS; jo crec 
que la 9 i la 10, precisament, els fem. Aplicar un 10 % del pressupost de 740 quilòmetres 
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de xarxa viària entenc que no és cap disbarat. En definitiva, no és cap disbarat, perquè 
és el que es tenen, el que es necessita. I vostè convindrà amb mi que —i això tots els 
alcaldes i alcaldesses de la demarcació— totes les carreteres de la Diputació sempre 
estan en bon estat de revista. I això és el que hem de continuar mantenint, perquè les 
carreteres que estiguin en bon estat no només ens dona prestigi, el més important és 
que donen seguretat per a les persones que les utilitzen. Jo penso que això és del que 
nosaltres ens hem d'ocupar. Em sap greu poder haver-me allargat, però en tot cas crec 
que calia aquesta explicació molt genèrica respecte a això. No sé si vol afegir-hi alguna 
cosa, senyor Xargay. Digui, digui. 
El diputat senyor Jordi Xargay, pren la paraula i afegeix: Sí, dues consideracions molt 
petites respecte al que ha dit la diputada, que diu «carreteres sobredimensionades». Jo 
la convido que vingui a visitar les carreteres, que les carreteres —totes les carreteres— 
que té la Diputació, per tenir-les molt ben conservades, totes compleixen estrictament 
—estrictament, ni mig metre més ni menys— del que diu la normativa, del que diu la llei 
de carreteres, i depèn, doncs, del nombre de vehicles i l'activitat que té aquella carretera. 
No veurà cap carretera de la Diputació amb més de dos vials, amb més de dos carrils, 
ni veurà cap carretera de la Diputació amb una sobredimensió que no toqui. Jo la 
convido a fer aquesta reflexió i a mirar-s'ho bé. Tenim carreteres que siguin segures i 
per a la gent que les fa servir. I després, vostè ha dit que no apostàvem pel transport 
públic. Escolti, pensi que als pobles petits —jo, que soc alcalde d’un poble petit— el 
transport públic, si no hi ha bones carreteres, no arriba, i la carretera és importantíssima; 
importantíssim tenir una bona carretera perquè arribi el transport públic a molts llocs que 
avui dia no tenen altra cosa per comunicar-se que una bona carretera, no tenen la 
possibilitat de transport públic. Per tant, la Diputació de Girona el que hem de fer és 
facilitar a aquests pobles i aquests ajuntaments que volen tenir millor carretera, poder-
los donar una millor carretera, amb les condicions que marca la normativa, que no l'hem 
aprovat en aquesta casa, sinó que ve d'altres administracions. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Guillaumes, manifesta: Gràcies, president, per al·lusions. Tres 
qüestions; primera, una reflexió: quin futur que ens espera, eh? És una reflexió i també 
faré una recomanació a totes les diputades i diputats d'aquesta corporació. Fa poc, un 
filòsof australià que es diu Roman Krznaric va publicar un llibre que es diu Ser bons 
avantpassats. Bàsicament, la tesi principal del llibre parla de reflexionar sobre pensar, 
quan actuem en el present, si aquelles accions del present seran ben valorades per les 
generacions que vindran; bàsicament, la tesi principal del llibre és aquesta. És clar, quan 
jo sento que des d'una administració pública que té el pressupost, que té capacitat 
pressupostària i té els diners que té per implementar polítiques públiques que canviïn el 
rumb de la història i que facin que les polítiques públiques s'encaminin cap a dues coses 
molt importants en el moment actual: la protecció de les persones i la resiliència climàtica; 
aquestes dues coses. I sentir a dir que mentre hi hagi cotxes hem de tenir les carreteres 
arreglades. A mi això em preocupa, i em preocupa com a ciutadana; és a dir, que a 2022 
encara hi hagi aquest argument i que des de l'Administració pública no es faci un esforç 
per canviar el rumb de la història i de les polítiques públiques, que haurien d'anar cap a 
la protecció de les persones i la resiliència climàtica. Això, una; l'altra, i atenent a la 
resposta que ha donat el diputat de Xarxa Viària, que m'ha cridat l'atenció perquè ha 
utilitzat l'argument de: «No, no, les carreteres s'han de fer perquè el transport públic ha 
d'anar per carretera». Home, li faig una esmena a la major: també es pot circular per 
ferrocarril, per tramvia... Bé, en tot cas, permeti'm que el contraargumenti que hi ha 
l'opció del transport públic via carretera, però que també hi ha alternatives com són el 
tramvia, el tren, etcètera, etcètera, i que per això no cal fer més carreteres. I l'última 
qüestió, que sí que demanaria, que hem fet una pregunta amb relació a com està el 
procés judicial i que no se'ns ha contestat. Gràcies. 
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El senyor President, manifesta: [...] en l’àmbit judicial, senyor secretari. 
El senyor secretari, intervé i manifesta:[...] judicial, no hi ha cap institució, sinó que les 
persones afectades, els particulars afectats per la carretera, que són dues germanes, 
varen interposar un recurs contenciós administratiu contra l'altre acord d'aprovació del 
projecte. Varen demanar —que això es pot demanar quan algú interposa un 
contenciós— la suspensió de l'acte administratiu de l'aprovació de la [...], és a dir, abans 
de veure tot el plet, hi ha aquest procediment inicial. La magistrada va considerar que 
no era procedent suspendre mentre es dirimia el plet —que s'està dirimint—; suspendre, 
doncs, diguem-ne que es tiri endavant el projecte com a tal, perquè hi ha un interès 
públic a la vista de [...] que constaven en l'expedient. Per tant, se'ls va desestimar la 
suspensió. Quant al fons del projecte, em sembla que ara estem en període de prova, 
[...] davant de contestació i bé dels arguments que cada part fa servir i va avançant. I jo 
entenc, [...] pensar que suposo que ampliaran el contenciós i diran contra aquest acord, 
una vegada es publiqui com a tal. Finalment, el jutjat executarà el projecte si compleix 
les condicions com a tal per ser executat. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Entenc que hi havia un contenciós contra 
l’aprovació inicial anterior, que va quedar anul·lada, i, per tant, en tot cas, ara hauran 
d'anar a aquesta aprovació inicial, si és que considera algú que ha d'anar-hi. Més 
endavant d'això, la magistrada del cas no havia suspès i, per tant, la tramitació 
continuava. Però a mi em preocupa una cosa que vostè ha dit. Quin futur ens espera? 
Miri, ens espera el futur que entre tots dissenyem a la vida, perquè diu «ser bons 
avantpassats». Sí, home, sí; sí, bons avantpassats hem de ser-ho. Però és que amb el 
que no podem jugar és precisament amb el futur de la nostra gent i amb el present de 
la nostra gent. I, per tant, nosaltres no jugarem amb el tema de la perillositat de la gent; 
només faltaria, no? Vostè ha dit: «Hem de vetllar per la protecció i l'emergència 
climàtica». Les carreteres de la Diputació, sempre vetllem per dues coses: la primera, la 
protecció, i l'emergència climàtica, també. Perquè nosaltres, com deia el senyor Xargay, 
mai utilitzem la previsió a la llarga, sempre anem en el mínim. No anem mai al màxim, 
sempre anem al mínim que toca. És a dir, com menys hagis de tocar el territori, com 
menys hagis d'expropiar, Millor. I això és una màxima que aquesta Diputació té. Per tant, 
la protecció del territori, la sostenibilitat, evidentment, la tenim sempre en compte. I la 
protecció, prioritat per sobre de tot. Però, és clar, vostè diu: «És que s’hi pot anar amb 
ferrocarril i tramvia». Sí, sí, però, esclar, hi ha d'haver ferrocarril i tramvia. O és que ara 
haurem de fer ferrocarrils i tramvies nosaltres també? No... nosaltres, diu: «No cal fer 
més carreteres». Li puc ben assegurar que això no ho fem; és a dir, vostè diu: «Fan més 
carreteres». No!, arreglem carreteres, però fer-ne més, no! Digui'm, no ho sé, dels últims 
20 anys, quina carretera ha fet la Diputació de més, que no hi era, una carretera nova? 
No n'hem fet ni una. N'hem arreglat, de carreteres: les hem asfaltat, les hem ampliat si 
ha calgut, les hem eixamplat... Però fer una carretera nova a la Diputació, fer carreteres 
noves, una que no hi és, aquí no n'hi ha i n’hi fem, ni una! Almenys des que jo soc a 
aquesta casa, ni una carretera nova. Hem arreglat, hem eixamplat, hem fet un carril bici 
al costat, hem fet el que vulgui, però només de carreteres existents. No hem fet ni una 
carretera nova, no hem fet ni un quilòmetre de carretera nova, o almenys en els últims 
20 anys, a aquesta casa. «Almenys» dic perquè són els que jo... —no, no, faré 20 anys, 
jo, què coi? Si fa... Jo soc aquí des del 2011, per tant, fa 11 anys, no n'he fet cap, però 
anteriorment estic segur que també podria mirar quants anys fa que n'hem fet— ni una 
carretera nova. Per tant, quan diu vostè «carreteres noves», s'ho tregui del cap, perquè 
no n'hem fet ni una. Hem arreglat carreteres, les hem adequat a la normativa 
corresponent, a la normativa legal que correspon, però és clar, és que aquest tema no 
ens els hauria de venir a dir aquí. És a dir, si vostè creu que una carretera de 4 metres 
no s'ha d'ampliar a 5, hem d'anar al parlament espanyol o català o el que toqui i dir: «La 
normativa de carreteres la modifiquem, allà on diu 5 hi diu 4». Cap problema! Si nosaltres 
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no ho farem! Ara, si legalment una carretera que ha de fer 5, fa 4, i l'hem d'allargar a 5, 
miri, ens agradi més o menys, però hem de fer-ho. I vostè, si està al Govern, haurà de 
fer-ho, i si està a l'oposició, haurà de criticar-ho com fa ara. Però escolti, aquest és el 
joc polític. Però vostè està d'acord amb mi; és a dir, si hi ha una normativa superior a 
vostè, el Govern què dirà?: «No, no, m’ho salto, això! No, no escolti, jo passo». No, no, 
vostè haurà de complir-ho. I si està a l'oposició farà el que fa ara, dir: «Bé, miri, escolti, 
nosaltres no hi estem d'acord i per tant hi votem en contra. I punt, ens quedem tan 
amples». No, no, escolti, però és aquesta, jo la meva obligació com a Govern és dir: 
«Ei!, hem de fer-ho». I escolti, a mi s'hi posin ferrocarrils i tramvia, la veritat és que 
nosaltres ja som els que no ens hi hem posat mai en contra. Ara, escolti, fer ferrocarrils 
i tramvies, sortiran també els antiferrocarrils i tramvies amb les pancartes corresponents 
a dir que trituren el territori, etcètera, etcètera, eh? I vostè ho sap, això. No, no, sí que 
ho sap. Per tant, quan vulguem fer un tramvia direm: «Escolti, miri, per anar... Farem un 
tramvia per anar, és igual, per anar a Vilafant, o de Vilafant a Borrassà, posarem un 
tramvia». Escolti, el dia que el posin, nosaltres traurem la carretera i s'ha acabat, si no 
hi passa ningú. I tot això ens estalviarà el manteniment. Però algú ha de fer el tramvia, i 
entendrà i m'imagino que no em demana que la Diputació fem tramvies, perquè llavors 
del pressupost encara haurem de gastar més. Per tant, escolti, jo, encantat de la vida 
que fem tramvies i ferrocarrils. Nosaltres, que quedi clar en el plenari, no hem fet ni una 
carretera més, sinó que arreglem les carreteres actuals; el senyor Xargay no té cap 
interès de fer 20 quilòmetres o 50 quilòmetres de carretera de més. En tot cas, si en fem 
algun dia, tinguem un quilòmetre més o menys, serà perquè haurem fet algun intercanvi 
amb la Generalitat de carreteres, que això sí que ha passat en el passat: aquestes són 
titularitat de la Diputació, passen a la Generalitat, i de la Generalitat a la Diputació. Això 
sí que ha passat, però construcció de noves, li ben asseguro que no, ni està previst ni 
s'han fet en els últims molts anys. I, per tant, la protecció que vostè ha dit és el que fem 
—per tant, absolutament d'acord—, i l'emergència climàtica o la sostenibilitat o el 
manteniment del territori o el perjudicament del territori, nosaltres això sempre ho hem 
procurat. Per tant, mirin que ara farem bo allò que deia vostè, de ser bons avantpassats. 
Moltes gràcies. 
Vots en contra? Abstencions? Vots a favor. Per tant, fixi's bé que vostè, en ser bona 
avantpassada, en tot cas, es queda sola. Moltes gràcies. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra de del Grup 
Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 
35. Aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un tram de la 

carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 
i 1+190 (TM Flaçà) - Xarxa Viària 

 
“Aquesta Diputació, en la sessió plenària ordinària del dia 21 de juny de 2022, va aprovar 
inicialment el projecte constructiu d’obres de condicionament d’un tram de la carretera 
GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (terme 
municipal de Flaçà), amb via verda, amb un pressupost de 397.804,50 euros. 
 
L’objecte del projecte és adequar les condicions geomètriques del tram de la carretera 
GIV-6424 entre el PK 0+100 i el trencant del camí de Sant Jordi Desvalls, a les 
condicions requerides per una via amb una IMD entre 500 i 1000 vehicles. 
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El projecte també dona compliment al conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Flaçà per a la millora d’un tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de 
les Arenes, amb una via verda lateral, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, de 3 de maig de 2022, i pel Ple de l’Ajuntament de Flaçà, de 22 de març de 
2022. 
 
El projecte esmentat en el seu annex número 6 inclou els terrenys afectats i necessaris 
d’adquirir i ocupar per a l’execució de les obres, els quals es relacionen amb la descripció 
i la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats següent: 
 
Terme municipal de Flaçà 

 Dades Cadastrals Superfície d’afectació (m2) 
 Expropiació Servitud de Pas Ocupació 

temporal 
Fin-
ca 

Pol. Parc. i 
subparc. 

Classe Titular DNI / NIF / 
CIF 

Vials Serveis Aèria Subterràni
a 

Serveis 

1 1 64579 Rústica Aconda 
Paper, SA 

A08056079 102,90     

2 1 68 Rústica Inmaculada 
Solsona 
Feliu 

***3257** 249,26     

2bis 1 68 Rústica Inmaculada 
Solsona 
Feliu 

***3257** 527,63 6,48 136,22 8,73 289,90 

3 1 98 Rústica Carmen 
Mias 
Massanes 

Desconegut 48,76     

4 1 9024 Rústica Agència 
Catalana de 
l’Aigua 

Q0801031F 15,31     

5 1 188 a, b Rústica Aconda 
Paper, SA 

A08056079 1.644,76 7,52 375,58  738,14 

6 1 88 Rústica Narcís 
Comalada 
Salva 

***6859** 548,44     

7 1 69 Rústica Narcís 
Comalada 
Salva 

***6859** 3.522,82 10,71 584,79  1.088,42 

8 1 87 a, b Rústica Les 
Finques,SA 

A58699323 163,09  32,40  54,92 

9 1 9016 Rústica Ajuntament 
de Flaçà 

P1707300H 34,20     

10 1 75 Rústica Les Finques, 
SA 

A58699323 212,46     

 
El projecte d’obres esmentat ha estat sotmès a informació pública durant el termini de 
trenta dies hàbils a través de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
número 133 de data 13 de juliol de 2022.  
 
Durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, la qual es respon 
en base a l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en 
data 1 de setembre de 2022, que transcrit literalment diu: 
 
“1. Antecedents 
El projecte constructiu de condicionament d’un tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant 
Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (terme municipal de Flaçà), amb via verda, va 
ser redactat al maig de 2022. 
El Ple de la Diputació de Girona, del dia 21 de juny de 2022, el va aprovar inicialment. 
L’anunci de l’aprovació inicial i de l’exposició al públic per al·legacions es va publicar al BOP núm. 
133, de 13 de juliol de 2022. 
Durant el període d’informació pública s’ha rebut l’al·legació següent: 
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 20/07/2022, Adrià Aniol Compte Ferrer, en representació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona. 

 Contingut de l’al·legació 
Malgrat valorar molt positivament la construcció del tram de via verda que el projecte preveu, 
exposa que la solució projectada pot representar un perill per a la seguretat dels vianants i 
ciclistes atès que no està previst eixamplar el pont sobre la sèquia Vinyals. 
El pont esmentat ja és hores d’ara un punt conflictiu per la seva estretor i per la proximitat amb 
la cruïlla de la carretera GIV-6424. Aquesta conflictivitat augmentarà amb l’increment previsible 
de velocitat dels vehicles a la carretera i amb la confluència del trànsit de vianants i ciclistes. 
Considera que de tot el traçat objecte de millora que proposa el projecte, el punt prioritari és 
justament l’eixamplament del pont sobre la sèquia Vinyals i l’habilitació d’un pas per a ciclistes i 
vianants per travessar la sèquia i demana que s’inclogui al projecte una petita ampliació per 
incloure l’eixamplament del pont de la sèquia Vinyals i doni continuïtat a la via verda projectada 
fins l’altre cantó. 
 Informe sobre les al·legacions presentades 
Les obres projectades en el document sotmès a informació pública tenen per objecte el 
condicionament d’un tram de la carretera GIV-6424, amb via verda lateral, en compliment del 
conveni signat amb l’Ajuntament de Flaçà. 
En el conveni es fixa l’obligació de la Diputació d’incloure la via verda lateral en el projecte de 
condicionament que en aquell moment estava en redacció. Així mateix s’hi estableix l’obligació 
de l’Ajuntament de Flaçà d’assumir-ne íntegrament el cost (sense treballs previs, demolicions i 
moviment de terres), així com el dels serveis que hi demani instal·lar. 
Per altra banda, el pont sobre la sèquia Vinyals, així com la continuació de l’itinerari cap a Sant 
Jordi Desvalls, són de titularitat municipal. 
Així, el tram de via verda inclòs en el projecte de condicionament de la GIV-6424 respon a allò 
fixat en el conveni subscrit, sense entrar en la resolució de la possible continuació cap a Sant 
Jordi Desvalls, qüestió aquesta d’àmbit exclusivament municipal. 
Dit això, és obvi que la resolució de la continuïtat de l’itinerari cap a Sant Jordi Desvalls requereix 
millorar les condicions actuals de pas sobre la sèquia Vinyals. 
 Conclusió 
Estudiada l’al·legació presentada per Adrià Aniol Compte Ferrer, en representació de l’Associació 
de Naturalistes de Girona, durant el període d’informació pública i d’acord amb l’informe emès, 
proposo desestimar-la per plantejar qüestions que excedeixen l’àmbit del projecte i són de 
competència municipal. 
Proposo: 
 Traslladar l’al·legació presentada a l’Ajuntament de Flaçà per ser presa en consideració 
 Aprovar definitivament el projecte constructiu de condicionament d’un tram de la carretera 

GIV-6424 de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (terme 
municipal), amb via verda lateral.” 

 
D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’aprovació 
dels projectes d’obres porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a efectes 
d’expropiació forçosa. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de 
carreteres implica la declaració d’utilitat pública o interès social, la necessitat d’ocupació 
i la declaració d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels drets corresponents, als 
efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de 
servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat establertes en 
el capítol I del títol IV. 
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De conformitat amb el que regulen els articles 17, 18 i 19.2 de la Llei, de 16 de desembre 
de 1954, d’expropiació forçosa, i 17 del Reglament d'expropiació forçosa, de 26 d'abril 
de 1957. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de 
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003, 
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Desestimar l’al·legació presentada durant el període d’informació pública, en 
data 20 de juliol de 2022, d’acord i en base i fonament amb l’informe emès pel cap del 
Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, emès en data 1 de setembre de 2022. 
 
Segon. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de condicionament d’un 
tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 
i 1+190 (terme municipal de Flaçà), amb via verda, amb un pressupost de 397.804,50 
euros. 
 
Tercer. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres de 
condicionament d’un tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les 
Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (terme municipal de Flaçà), amb via verda, al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis 
de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Quart. Declarar la utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la urgent ocupació dels béns 
i drets afectats pel projecte, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la 
imposició o modificació de servituds. 
 
Cinquè. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i 
drets afectats que són necessaris d’adquirir i/o ocupar, per tal d’executar les obres 
derivades del projecte constructiu d’obres esmentat, que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Flaçà 

 Dades Cadastrals Superfície d’afectació (m2) 
 Expropiació Servitud de Pas Ocupació 

temporal 
Fin-
ca 

Pol. Parc. i 
subparc. 

Classe Titular DNI / NIF / 
CIF 

Vials Serve
is 

Aèria Subterrà
nia 

Serveis 

1 1 64579 Rústica Aconda 
Paper, SA 

A08056079 102,90     

2 1 68 Rústica Inmaculada 
Solsona 
Feliu 

***3257** 249,26     

2bis 1 68 Rústica Inmaculada 
Solsona 
Feliu 

***3257** 527,63 6,48 136,22 8,73 289,90 

3 1 98 Rústica Carmen 
Mias 
Massanes 

Desconegut 48,76     

4 1 9024 Rústica Agència 
Catalana 
de l’Aigua 

Q0801031F 15,31     
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5 1 188 a, b Rústica Aconda 
Paper, SA 

A08056079 1.644,7
6 

7,52 375,58  738,14 

6 1 88 Rústica Narcís 
Comalada 
Salva 

***6859** 548,44     

7 1 69 Rústica Narcís 
Comalada 
Salva 

***6859** 3.522,8
2 

10,71 584,79  1.088,42 

8 1 87 a, b Rústica Les 
Finques,SA 

A58699323 163,09  32,40  54,92 

9 1 9016 Rústica Ajuntament 
de Flaçà 

P1707300H 34,20     

10 1 75 Rústica Les 
Finques, 
SA 

A58699323 212,46     

 
Sisè. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant 
la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un o dos diaris 
de major circulació de la província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament de Flaçà, per tal 
que es puguin rectificar els possibles errors que s'estimin comesos en la relació, d'acord 
amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
d’expropiació forçosa, i 17 del Reglament d'expropiació forçosa, de 26 d'abril de 1957. 
 
Setè. Requerir a l’Ajuntament de Flaçà perquè una vegada hagi finalitzat el termini 
esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició pública. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a l’Ajuntament 
de Flaçà, a Edistribución Redes Digitales, SAU i a Telefònica de España, SA. 
 
Novè. Notificar individualment aquest acord als interessats que es troben descrits en la 
relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats esmentada. 
 
Desè. Encomanar al Servei de Patrimoni i Expropiacions que tramiti el procediment 
d’expropiació forçosa d’urgent ocupació, inclosos els apartats sisè, setè, vuitè i novè del 
present acord. 
 
Onzè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els 
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment i expedient d'expropiació, així com, els convenis i a l'empara del que preveu 
l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions 
previstes a l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les 
rectificacions o modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies 
afectades, motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o 
l'execució de les obres del projecte constructiu d’obres de condicionament d’un tram de 
la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 
(terme municipal de Flaçà), amb via verda.” 
 
El senyor President comenta que passaríem a l'aprovació definitiva del projecte de 
condicionament d'un tram de la carretera GIV-6424 de Flaçà a Sant Llorenç de les 
Arenes, entre el punt quilomètric de 0 a 100 i d'1 a 190. Per tant, entenc que és 1 
quilòmetre 90 metres al terme municipal de Flaçà. Veu com tenim aquí una altra comarca, 
no? De l'Alt Empordà ara baixem al Gironès? Vinga, senyor Xargay. 
El diputat senyor Xargay, manifesta: [inaudible] [02:03:07] al costat, no?, dintre de 
conveni amb l'Ajuntament. [...] Conveni amb l'Ajuntament, doncs que aquest carril bici, 
que té un cost de 78.000 euros, l'assumirà el mateix Ajuntament, i que el cost total 
d'aquest projecte són 397.804,50 euros. 
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El senyor President, diu: Alguna qüestió? 
La diputada senyora Guillaumes, respon: Gràcies, president. Bé, com m'ha passat en el 
punt anterior, relatiu també al desenvolupament de la xarxa de fibra òptica, ens 
abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
El senyor President, diu: Aquí no parlem de fibra òptica, eh? S'ha confós de punt. Estem 
al 35. És la carretera de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes. Aquí què vota? En contra? 
Abstenció? En aquest no vota en contra. Aquesta carretera la podem fer; l'altra no, 
aquesta sí, d'acord, d’acord. En contra, no? Abstenció? Sí? A favor, 26. Per tant, 26 vots 
a favor, 1 abstenció. Podem fer la carretera de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes. No 
fer la carretera nova, sinó arreglar-la. Condicionar-la, com diu aquí. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
36. Aprovació definitiva del projecte d'extensió de la infraestructura de xarxa 

de fibra òptica des d'Urtx fins al Vilar d'Urtx - Xarxa Viària 
 
“Aquesta Diputació, en la sessió plenària ordinària del dia 19 d’abril de 2022, va aprovar 
inicialment el projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra 
òptica des d’Urtx fins al Vilar d’Urtx, amb un pressupost de 58.760,01 euros. 
 
L’objecte del projecte és possibilitar l’extensió de la xarxa de fibra òptica existent al Vilar 
d’Urtx fins a Urtx, recobrir amb formigó sobreamples i cunetes vegetals per protegir la 
xarxa de telecomunicacions i donar continuïtat a les cunetes revestides en els trams on 
no n’hi ha. 
 
La canalització de la fibra òptica està prevista dins els límits d’ocupació de la xarxa de 
carreteres local competència de la Diputació de Girona i la carretera és la següent: 
 
Carretera PK inicial PK final 
GIV-4033 2+397 2+107 
 
Per a l’execució de les obres del projecte esmentat és necessari expropiar en els trams 
on es requereixi desmuntar el talús per donar continuïtat a la nova cuneta revestida. Per 
la qual cosa, aquest projecte inclou en el seu annex número 11 la descripció i la relació 
concreta i individualitzada de béns i drets afectats següent: 
 
Terme municipal d’Urtx (Fontanals de Cerdanya) 

Finca Pol
. 

Parc
. 

Sub-
parc. Referència cadastral Titular NIF Expropiaci

ó (m2) Classe 

1 5 159 - 17036A005001590000D
G 

Hereus de 
Ana Boris 
Bosom 

***4249*
* 213,762 Rústica 

2 5 158 c 17036A005001580000DY 

Rosa Ricart 
Cumpian 
 
Francisco 
Oliu Bartra 
 
Daniel Oliu 
Ricart 
 

***8966*
* 
 
 

***4363*
* 
 
 

***6270*
* 

123,372 Rústica 
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Adam Oliu 
Ricart 

 
 

***6677*
* 

 
El projecte d’obres esmentat ha estat sotmès a informació pública durant el termini de 
trenta dies hàbils a través de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
número 81 de data 28 d’abril de 2022.  
 
Durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, la qual es respon 
en base a l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en 
data 1 de setembre de 2022, que transcrit literalment diu: 
 
“1. Antecedents 
El projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica des d’Urtx fins 
el Vilar d’Urtx va ser redactat a l’octubre de 2021. 
El Ple de la Diputació de Girona, del dia 19 d’abril de 2022, el va aprovar inicialment. 
L’anunci de l’aprovació inicial i de l’exposició al públic per al·legacions es va publicar al BOP núm. 
81, de 28 d’abril de 2022. 
Durant el període d’informació pública s’ha rebut l’al·legació següent: 
-13/05/2022, Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, tramet informe emès per l’arquitecte 
assessor municipal, demanant l’ampliació del voral a fi de permetre la formació d’un pas de 
vianants. 
 Contingut de l’al·legació 
L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya tramet informe emès per l’arquitecte assessor municipal, 
demanant l’ampliació del voral projectat a fi de permetre la formació d’un pas de vianants de 
manera similar a l’actuació executada al vial municipal entre Urtx i Queixans. 
 Informe sobre les al·legacions presentades 
Les obres projectades en el document sotmès a informació pública tenen per objecte l’extensió 
de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica entre Urtx i el Vilar d’Urtx resseguint el traçat de 
la carretera GIV-4033. 
Es projecta executar la xarxa pel marge de la carretera, per sota l’actual cuneta o formant una 
nova cuneta en el tram on ara no n’hi ha. Es complementa l’actuació formigonant la cuneta. 
L’ampliació de l’actuació per a la formació d’un pas per a vianants paral·lel a la carretera, amb 
els requeriments de seguretat imprescindibles, suposaria un increment notable de la superfície a 
expropiar, a part de no ser l’objecte del projecte i de no representar la solució òptima a la 
problemàtica descrita en l’al·legació presentada. La solució adoptada per una via municipal no 
pot ser directament aplicada a una carretera per motius de seguretat. 
 Conclusió 
Estudiada l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya durant el període 
d’informació pública i d’acord amb l’informe emès, proposo desestimar-la per no ajustar-se a 
l’objecte del projecte i no representar la solució òptima a la problemàtica descrita. 
Proposo l’aprovació definitiva del projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de la xarxa 
de fibra òptica des d’Urtx fins el Vilar d’Urtx.” 
 
Com a servei d’interès general i per afavorir la millora de les telecomunicacions, facilitar 
el més aviat possible l’arribada de la fibra òptica als municipis petits de la demarcació, 
és necessari i convenient, tant des d’un punt de vista social com econòmic. Per tant, es 
considera que existeixen raons d’interès públic que d’acord amb l’article 33 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques, 
aconsellen l’aplicació al procediment d’aprovació del projecte la tramitació d’urgència, 
per la qual es reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari. 
 
De conformitat amb l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de carreteres 
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implica la declaració d’utilitat pública o interès social, la necessitat d’ocupació i la 
declaració d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels drets corresponents, als efectes 
d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds. Així 
mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat establertes en el capítol I del 
títol IV. 
 
En virtut del que regulen els articles 17, 18 i 19.2 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
d’expropiació forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de 
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003, 
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Desestimar l’al·legació presentada durant el període d’informació pública, en 
data 13 de maig de 2022, d’acord i en base i fonament amb l’informe emès pel cap del 
Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, emès en data 1 de setembre de 2022. 
 
Segon. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres d’extensió de la 
infraestructura de la xarxa de fibra òptica des d’Urtx fins al Vilar d’Urtx, amb un 
pressupost de 58.760,01 euros. 
 
Tercer. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres d’extensió 
de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica des d’Urtx fins al Vilar d’Urtx, al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis 
de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Quart. Declarar la utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la urgent ocupació dels béns 
i drets afectats pel projecte, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la 
imposició o modificació de servituds. 
 
Cinquè. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i 
drets afectats que són necessaris d’adquirir i/o ocupar, per tal d’executar les obres 
derivades del projecte constructiu d’obres esmentat, que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal d’Urtx (Fontanals de Cerdanya) 

Finca Pol
. 

Parc
. 

Sub-
parc. Referència cadastral Titular NIF Expropiaci

ó (m2) Classe 

1 5 159 - 17036A005001590000DG 
Hereus de 
Ana Boris 
Bosom 

***4249** 213,762 Rústica 

2 5 158 c 17036A005001580000DY 

Rosa Ricart 
Cumpian 
 
Francisco 
Oliu Bartra 
 
Daniel Oliu 
Ricart 
 

***8966** 
 
 

***4363** 
 
 

***6270** 
 
 

***6677** 

123,372 Rústica 
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Adam Oliu 
Ricart 

 
Sisè. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant 
la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un o dos diaris 
de major circulació de la província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament de Fontanals de 
Cerdanya (Urtx), per tal que es puguin rectificar els possibles errors que s'estimin 
comesos en la relació, d'acord amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei, de 16 
de desembre de 1954, d’expropiació forçosa, i 17 del Reglament d'expropiació forçosa 
de 26 d'abril de 1957. 
 
Setè. Requerir a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya (Urtx) perquè una vegada hagi 
finalitzat el termini esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició pública. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes a l’Ajuntament 
de Fontanals de Cerdanya (Urtx). 
 
Novè. Notificar individualment aquest acord als interessats que es troben descrits en la 
relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats esmentada. 
 
Desè. Encomanar al Servei de Patrimoni i Expropiacions que tramiti el procediment 
d’expropiació forçosa, inclosos els apartats sisè, setè, vuitè i novè del present acord. 
 
Onzè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els 
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment i expedient d'expropiació, així com, els convenis i a l'empara del que preveu 
l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions 
previstes a l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les 
rectificacions o modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies 
afectades, motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o 
l'execució de les obres del projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de la 
xarxa de fibra òptica des d’Urtx fins al Vilar d’Urtx.” 
 
El senyor President, diu: I ara sí que anem a la xarxa de fibra òptica, que és d’Urtx fins 
al Vilar d’Urtx, de xarxa viària. Senyor Xargay. 
El diputat senyor Jordi Xargay, intervé i manifesta: Doncs de millora, també, s'aprofita 
per fer unes obres de millora de les cunetes i la millora del drenatge i que, per tant, 
aprofitarem per passar tota aquesta infraestructura de fibra òptica perquè aquest 
Ajuntament pugui connectar aquests dos nuclis. I això té un pressupost de 58.760 euros. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Sí, aquí sí que és el tema que volia dir, no? 
La diputada senyora Guillaumes, respon: Sí, sí, no, que ara sí que aquí ens abstenim. 
Gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies. Per tant, 26 vots a favor, 1 abstenció. Seguim en el... 
Quedaria aprovat, senyor secretari. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta 
amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, 
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, 
Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
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En aquest moment, 14:25 h, s'absenta del Ple la diputada senyora Roser Estañol i 
Torrent 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
El senyor President comenta que anem a la Junta de Portaveus. Passem a la moció del 
Grup de la CUP i entenem que la moció, el punt 38 de la moció del Grup del PSC aquesta 
decau i, per tant, queda retirada, d'acord? Moció que presenta el Grup de la CUP. Senyor 
secretari, si vol llegir les propostes d'acord, i després la senyora Guillaumes, en tot cas, 
faria la defensa. D'acord? 
 
37. Moció que presenta el grup de la CUP per a la defensa del litoral 
 
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut literal següent: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En el ple del Parlament de Catalunya del dia 21 de juliol de 2022,  la Candidatura 
d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar, va presentar i una moció sobre la protecció 
del medi litoral. 
 
La costa catalana actual, poc té a veure amb la de meitat del segle XX. En les darreres 
dècades de la dictadura franquista va començar el procés de destrucció dels sistemes 
naturals amb nous centres turístics, càmpings, hotels i segones residències i va 
continuar el “dessarrollismo” franquista durant la transició i molts dels governs posteriors 
tant a escala municipal com autonòmica han continuat amb un urbanisme depredador, 
extractivista, amb parcs temàtics, casinos, ports esportius, camps de golf i convertint la 
major part del litoral català en espais artificials pensats més per al turisme que per les 
pròpies veïnes que hi viuen. Aquesta política avui en dia encara continua, com estem 
veient a Begur, Cadaqués, Palamós, Platja d’Aro, Blanes, Lloret de Mar i Llançà i un 
llarg número més de municipis del litoral català. La costa dels Països Catalans es troba 
en un estat molt delicat a causa de la pressió humana, els temporals i una nefasta gestió 
de la costa. La gestió del litoral actualment suposa un repte immens per la planificació 
urbanística del territori. És necessari enfocar aquesta gestió amb una visió holística i de 
transformació gradual del model socioeconòmic i territorial amb uns estàndards 
ecològicament sostenibles i socialment justos.  
 
Tenim un litoral al límit, on les poques parcel·les costaneres que encara no s’han edificat 
s’han de protegir com un bé comú preuat que cal conservar en plena emergència 
climàtica. El 9 de setembre de 2021 el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) va presentar l’informe  “Un litoral al límit”. En aquest informe 
s’exposen els grans reptes que aborda actualment el litoral català i proposa 10 
recomanacions estratègiques per a fer-hi front. Entre d’altres, s’hi inclouen les 
recomanacions al voltant de les funcions del Conservatori del Litoral, de desrigidització, 
restauració i conservació d’ecosistemes costaners, així com les propostes de 
recuperació de la dinàmica hidromorfològica dels cursos fluvials, d’atenuació de 
contaminants que arriben a la costa. 
 
Per això, la moció presentava un seguit de punts, dels quals es va acordar crear al més 
aviat possible el Conservatori del Litoral tal com estableix la Llei 8/2020 de Protecció i 
Ordenació del litoral en la seva disposició novena per salvaguardar i recuperar la part 
del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició 
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pública de sòl. També es va acordar crear una partida pressupostària per al Conservatori 
del litoral en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023. 
 
Referent a la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, també es va aprovar 
preveure l'existència d'un espai de governança amb els ens locals, les entitats 
conservacionistes i ecologistes i la comunitat científica per orientar i compartir les 
estratègies relatives a l'adquisició pública de sòl en el litoral i la gestió dels espais. 
També es va aprovar la necessitat de fer el Pla de protecció i ordenació del litoral 
incorporant elements per la desrigidització, restauració i conservació del litoral. 
 
Un dels punts que també va comptar amb una majoria de vots afirmatius, va ser l’acord 
en què s’instava a fer efectiva la protecció del 30% de la superfície marina del mar 
mediterrani a Catalunya. Un acord importantíssim pels municipis d’arreu del litoral 
català. 
 
La majoria dels acords de la moció van ser aprovats amb una majoria molt qualificada, 
exceptuant dos punts que van ser rebutjats, un dels qual té repercussions directes a 
comarques gironines: demanar la creació del Parc Nacional dels sistemes dels Canyons 
de la Costa Brava. 
 
Diversos partits polítics inclosos els que governen a la Generalitat van votar en contra 
de demanar la creació del Parc Nacional dels sistemes dels canyons de la Costa Brava. 
Un Parc que sense cap dubte serviria per afavorir les diferents zones ja protegides tant 
en l'àmbit marí com terrestre, agrupant els més de 10 espais marins protegits que 
necessiten una connectivitat per ser ecològicament funcionals, tal i com indica la 
comunitat científica, i que garantiria la protecció de la biodiversitat. 
 
És per això que des del Grup polític CUP-AMUNT proposem al Ple de la Diputació de 
Girona que adopti els següents acords: 
 
PRIMER.- Demanar al Parlament de Catalunya que doni suport a la creació del Parc 
Nacional dels sistemes dels canyons de la Costa Brava. 
 
SEGON.- Instar al Govern Espanyol a establir àrees marines protegides al llarg del litoral 
en especial crear d’aquí a finals d’aquest any, el Parc Nacional dels sistemes dels 
canyons de la Costa Brava. 
 
TERCER.- Donar suport a l’acord del Parlament de Catalunya que insta al Govern 
Espanyol a fer efectiva la protecció mínima d’un 30% de la superfície marina del mar 
Mediterrani de Catalunya, abans de l’estiu del 2023. 
 
QUART.- Donar suport a la Llei de protecció i ordenació del litoral, que ja preveia la 
creació del conservatori del litoral ara fa un any, i exigir al govern de la Generalitat que 
compleixi la llei i el darrer acord sobre la creació del Conservatori del litoral i amb 
pressupost per al 2023. 
 
CINQUÈ.- Sol·licitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) que realitzi els estudis i els treballs necessaris per evitar la regressió del litoral 
de forma sostenible, evitant dragatges que generin greus conseqüències ambientals cap 
a l’espai natural litoral.  
 
SISÈ.-  Sol·licitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
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(MITECO) que inclogui en el "Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa 
Española considerando los Efectos del Cambio Climático" una llista de municipis que 
s’hauran d’adaptar prioritàriament a l’erosió del litoral, agreujada pel canvi climàtic i la 
pressió turística. S’hauran de confegir mapes i projeccions del risc de reculada de la 
franja litoral vers 2030 i 2050, per tal que serveixin de fonament per a l’actualització dels 
plans d’ordenació territorial i turístics.  
 
SETÈ.-  Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixi que el Pla de 
protecció i ordenació del litoral, actualment en procés de redacció, incorpori elements 
per la preservació i la recuperació de la integritat dels ecosistemes costaners per a la 
desrigidització, restauració i conservació, així com mesures d'adaptació necessàries per 
a fer front al canvi climàtic. El Pla prioritzarà una agenda de recerca i coneixement per 
a la monitorització del litoral, la modelització d'escenaris i l'avaluació d'un catàleg de 
solucions per a les diverses casuístiques. Així mateix, per a la seva elaboració l'equip 
redactor comptarà amb la participació d'especialistes científics en, com a mínim, 
climatologia, ciències ambientals, geologia i biologia. 
 
VUITÈ.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que desplegui amb la 
màxima celeritat possible els treballs tècnics i de recerca així com la resta  d'actuacions 
derivats els processos de planificació en curs com el “Pla de protecció i l'Estratègia 
d'adaptació al canvi climàtic” per tal de definir amb precisió la perillositat deguda a 
l'erosió i inundabilitat costaneres, la vulnerabilitat d'infraestructures i edificacions i les 
accions recomanables en cada cas. Aquests treballs tècnics i de recerca, així com les 
actuacions en aquest àmbit, estaran condicionades i s'hauran de coordinar amb les que 
es derivin del "Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española 
considerando los Efectos del Cambio Climático" de l'Estat i hauran de servir com a 
criteris a tenir en compte en el desenvolupament urbanístic i economia sostenibles en el 
marc de la crisi climàtica per al 2030 i el 2050, evitant el creixement en zones afectades 
pels seus efectes. 
 
NOVÈ.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que revisi , a partir de 
l'entrada en vigor dels plans de protecció davant el risc d'erosió i d'inundació esmentats, 
els Plans Directors Urbanístics de revisió de sòls no sostenibles del litoral aprovats i 
garantir que els PDU que s'estan redactant tinguin en compte, a efectes, de protecció 
del litoral i dels ecosistemes costaners d'alt valor ambiental i paisatgístic: 
 
9.a.-  Incloure en els PDU els plans urbanístics que han estat executats de manera 
parcial, en especial els que tenen afectacions en algun Pla d’Espais d’Interès Naturals 
de Catalunya, tinguin zones inundables o es trobin parcialment protegits per la llei de 
costes. 
9.b.- Incloure tots els plans urbanístics on es detecti la presència d’espècies protegides. 
9.c.- Incloure una memòria justificativa dels plans urbanístics exclosos de la revisió on 
s’informi clarament dels motius de l’exclusió. 
9.d.- Incloure directrius per avaluar zones urbanitzades que es troben en àrees d’alt risc 
d’inundació, zones protegides per la llei de costes, espais d’interès natural o que afectin 
directament els valors de protecció del PEIN, per tal d’estudiar la seva desconstrucció i 
renaturalitzar-les. 
9.e.- Revisar totes les parcel·les lliures, incloent-hi les no urbanitzades en sòls urbans 
consolidats que compleixin els requisits del PDU. 
9.f.- Ampliar els criteris i la informació relativa a la connectivitat ecològica i aplicar més 
mesures per protegir els connectors i les zones tampó. 
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DESÈ.- Enviar els acords presos en aquest ple als Consells Comarcal de l’Alt i el Baix 
Empordà, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al conseller de 
Territori, a la consellera d’Acció Climàtica, alimentació i agenda rural i al President del 
Govern de Catalunya.” 
 
El senyor President, diu: Gràcies, senyor secretari. Senyora Guillaumes. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i manifesta: 
Gràcies, president. Bé, el setembre de l'any passat —abans deia el president que feia 
11 anys que era aquí, jo en fa un—, el primer al qual vaig assistir com a diputada i vaig 
comentar que el pla de treball per aquests dos anys que teníem per endavant seguia 
sent la línia propositiva en matèria de drets socials, però que també reforçaria molt el 
treball en defensa del territori. És a dir, allò que té a veure amb els drets ambientals i 
posant èmfasi en les polítiques públiques —parlem de polítiques públiques— que cal 
generar en situació d'emergència climàtica i, de fet, en un punt anterior ja n'hem parlat 
extensament. Doncs bé, aquesta moció que presentem avui com a CUP-Amunt per la 
defensa del litoral va en aquesta línia. Com a CUP-Amunt tenim clar, que donada la 
situació d'emergència climàtica, tenim dos reptes importantíssims; n'hem parlat abans i 
he fet referència al tema de la protecció i la resiliència. I, en aquest sentit, la protecció 
del litoral és ara mateix —i crec que les diputades i diputats que són aquí no en dubten— 
no només un repte, sinó que també és una necessitat imperiosa, com ja hem fet explícit 
en l'exposició de motius. I l'exposició de motius ho descriu perfectament, que la costa 
dels Països Catalans es troba en un estat molt delicat a causa de la pressió humana, 
els temporals i la nefasta gestió de la costa. La gestió del litoral actualment suposa un 
repte immens per a la planificació, planificació urbanística del territori. I és necessari 
enfocar aquesta gestió amb una visió holística —és a dir, tenint en compte diferents 
factors— i de transformació gradual d'aquest model socioeconòmic que tenim 
actualment i territorial amb uns estàndards ecològicament sostenibles i socialment 
justos. Que el litoral el tenim al límit és una certesa, i les poques parcel·les costaneres 
que encara no s'han edificat cal que es protegeixin com un bé comú preuat per conservar 
en plena emergència climàtica. Justament el 9 de setembre, no fa gaire, el 9 de setembre 
passat, el 2021, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, el CADS, va 
presentar un informe que es diu «Un litoral al límit», un informe molt recomanable, la 
lectura és molt recomanable. En aquest informe s'exposen justament els grans reptes 
que aborda actualment el litoral català i proposa un seguit de recomanacions 
estratègiques per fer-hi front. Entre d'altres, s'inclouen les recomanacions al voltant de 
les funcions justament del Conservatori del Litoral, de desrigidització —sempre ens 
encallem aquí—, restauració i conservació d'ecosistemes costaners, així com les 
propostes de recuperació de la dinàmica hidromorfològica dels cursos fluvials, 
d'atenuació de contaminants que arriben a la costa, etcètera. És tenint en compte 
justament el que diu la comunitat científica i atenent el que també es defensa des del 
territori que a finals de juliol d'aquest any, el 21 de juliol del 2022, en el Ple del Parlament 
de Catalunya, la CUP – Un Nou Cicle per Guanyar va presentar-hi una moció justament 
sobre aquest tema. I en aquesta moció s'hi van incloure diferents punts, entre els quals 
hi havia l'acord per crear com més aviat millor el Conservatori del Litoral, tal com 
estableix la Llei 8/2020 de protecció i ordenació del litoral, i recuperar precisament la 
part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització a partir de l'adquisició 
pública de sòl. També —i això, en l'exposició de motius ho hem explicat— es va acordar 
crear una partida pressupostària per al Conservatori del Litoral en els pressupostos del 
2023. Referent a això, la creació d'aquest Conservatori, també es va aprovar preveure 
l'existència d'un espai de governança amb els ens locals, les entitats conservacionistes 
i ecologistes i la comunitat científica per orientar i compartir les estratègies relatives a 
l'adquisició pública de sòl en el litoral i la gestió dels espais. També en aquell moment, 
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a finals de juliol, es va aprovar la necessitat de fer el Pla de protecció i ordenació del 
litoral, incorporant-hi elements de desrigidització i restauració i conservació del litoral. 
Un dels punts que també va comptar amb una majoria —i això val la pena remarcar-ho 
en positiu— va ser l'acord en què s'instava a fer efectiva la protecció del 30 % de la 
superfície marina del mar Mediterrani a Catalunya. Un acord importantíssim per als 
municipis d'arreu del litoral català, no només el de comarques gironines. La majoria dels 
acords van ser aprovats amb una majoria molt qualificada, excepte dos punts —i aquí 
venim a la moció concreta d'avui— que van ser rebutjats, un dels quals té repercussions 
directes a comarques gironines i és el que demanava la creació del Parc Nacional dels 
Sistemes dels Canyons de la Costa Brava. Diversos partits polítics inclosos els que 
governen a la Generalitat, van votar en contra de demanar aquesta creació del Parc 
Nacional dels Sistemes dels Canyons de la Costa Brava, un parc que, sens dubte, 
serviria per afavorir les diferents zones ja protegides tant en l'àmbit marí com terrestre, 
agrupant els més de deu espais marins protegits que necessiten una connectivitat per 
ser ecològicament funcionals, tal com demanava la comunitat científica. I, de fet —
parèntesi—, just el dimecres passat coincideix que a la Comissió d'Acció Climàtica que 
es va celebrar al Parlament de Catalunya van venir-hi un bon conjunt de científics i 
científiques que van donar més pes i van afirmar aquestes idees en sessió parlamentària. 
També hi han votat en contra alguns grups en alguns municipis, com és el cas de Roses; 
aquí en tenim una representant, la diputada Mindan, que quan es va presentar una 
proposta similar —no exactament igual a la d'avui—, un grup del municipi de Roses, 
anomenat Gent del Poble, va presentar el 31 d'agost una moció referida a aquesta 
creació del Parc Nacional de Sistemes de Canyons a la Costa Brava, també va generar 
unes diferències a l'hora de votar-lo: Junts en aquell Ple —sinó la senyora Mindan em 
rectificarà, que la tingui davant— va justificar el vot contrari utilitzant els mateixos 
arguments de Junts al Parlament, i que en aquell moment van considerar que no 
consideraven pertinent la creació amb caràcter d'urgència —van ressaltar la idea del 
«caràcter d'urgència»— d'una nova àrea i més sense haver desenvolupat la necessària 
concertació amb el territori —això són les paraules, si no m'equivoco, sinó em corregiran. 
Les capçaleres dels canyons per a nosaltres són una zona fonamental —i, en aquell 
moment, a Roses també se'n va parlar, d'això—, una zona fonamental de la pesca 
professional regulada a través d'un estricte pla de gestió. I en aquell moment es feia 
referència a això, i es demanava que també es tingués en compte el sector de la pesca. 
I es deia també que, per sort, avui en dia per decidir tot el que fa referència a la pesca 
professional, hi ha un model de governança participativa —que és cert que existeix el 
model de cogestió, on hi ha la Generalitat i els pescadors, i en som conscients d'això—, 
i al que es feia referència en aquell moment és que el que no podem fer és posar en una 
zona de pesca una protecció especial d'aquest espai. La resposta en aquell moment de 
Junts a Roses que se’ls va fer amb relació a la protecció del litoral va ser que estaven 
d'acord a defensar el litoral, però no en detriment de la pesca i dels pescadors. En això 
hi estaré d'acord. Amb relació a la instal·lació d'empreses que vagin en detriment de la 
biodiversitat, també Junts, en aquell moment, es mostraven en contra de la instal·lació 
de macroparcs eòlics, sense tenir en compte les veus científiques que apel·len a la 
protecció de la diversitat. I aquí torno a insistir que els convido i les convido a visualitzar 
a la Comissió d'Acció Climàtica, en la qual van anar-hi tot un conjunt de científics i 
científiques que van parlar específicament del potencial a nivell de biodiversitat 
d'aquesta zona del Mediterrani. En aquest plenari, el vot d'Esquerra va ser favorable a 
aquesta creació del Parc dels Canyons de la Costa Brava i ho va fer amb voluntat que 
es reobri el debat sobre aquest tema —nosaltres avui també fem això, ho portem aquí 
perquè creiem que és important reobrir el debat sobre això—, però en aquell moment 
Esquerra a Roses, en aquest municipi on es va parlar d'aquest tema, també criticava 
que no s'havia tingut en compte el sector pesquer i que no s'hagués tingut en compte el 



 

 

 

 

 

255 

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

 

model de política marina basat en la governança participativa basada en la cogestió, 
que és aquest ens que existeix ja a la Generalitat de Catalunya. Criticaven que no s'hagi 
tingut en compte això, ni que estigués consensuada amb els actors del territori. I aquí 
vinc. Nosaltres fem un plantejament molt interessant, tenint en compte que en la majoria 
dels casos, en aquest país, en altres qüestions de protecció del territori, s'ha tirat pel 
dret directament i no s'ha tingut en compte el territori en cap cas. I estic parlant —o s'ha 
intentat, eh? No diria... que s'ha intentat— del projecte dels Jocs Olímpics d'hivern, 
l'ampliació de l'aeroport, Barcelona World... Tindríem diversos exemples en els quals 
tampoc s'ha tingut en compte el territori quan s'ha qüestionat aquest model de 
desenvolupament ultraliberal. Veiem nosaltres que és important que es tingui en compte 
la participació del territori per intentar, com a mínim, fer les coses d'una altra manera i 
evitar la contínua especulació amb el territori i els seus recursos. I ens sembla que és 
important fer-ho abans de presentar projectes i no després, com ha passat en el cas 
dels Jocs dels Pirineus, que un cop hi ha hagut molta mobilització, ha sigut després que 
la Generalitat, ara tot just fa una setmana, ha engegat un procés participatiu. Des de la 
majoria dels grups polítics sovint s'utilitza l'argument que cal desplegar polítiques 
públiques que ajudin les persones. Totalment d'acord al 100 %. La proposta d'acord 
d’aquesta moció en defensa del litoral pensem que va a favor de les persones i del 
territori, també. Cal, ara més que mai, protegir el litoral enfront la incessant gola dels 
grans oligopolis energètics per convertir el mar en una nova indústria, que és el que 
pretenen fer; «economia blava», en diuen ara, s'inventa tot al món neoliberal: primer es 
va inventar l'economia verda, ara s'han inventat l'economia blava; en els grans 
simpòsiums econòmics en diuen «l'economia blava». La qüestió és anar inventant noms 
per fer el mateix de sempre. Cal, sí o sí, començar a canviar el rumb de l'economia, és 
evident, i cal evitar les activitats d'elevat impacte ambiental, com és el cas de la indústria 
dels creuers, i anar transitant cap a una proposta d'activitats econòmiques sostenibles. 
Per nosaltres, per la CUP-Amunt, desplegar polítiques públiques que ajudin les 
persones, com defensen molts diputats i diputades aquí i en els seus ajuntaments 
respectius, significa protegir les persones i el territori. I per a nosaltres, la creació del 
Parc Nacional dels Sistemes de Canyons de la Costa Brava és una proposta concreta i 
tangible per fer-ho possible. Gràcies. 
El senyor President, intervé i diu: Moltes gràcies. Abans de passar la paraula als 
portaveus, el que també voldria demanar als portaveus és que se centressin en el que 
diu la moció i no el que ens acaba dir la senyora Guillaumes, que ens ha parlat dels Jocs 
Olímpics, ens ha parlat del Barcelona World, ens ha parlat de l'ampliació de l'aeroport 
de Barcelona, quan aquí estem parlant dels canyons de la Costa Brava. No sé què tenen 
a veure els canyons de la Costa Brava amb els Jocs Olímpics, amb el Barcelona World 
i amb l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Altra vegada ens n’hem anat pels Cerros 
de Úbeda i, en tot cas, entenc que ens hem de cenyir al que ens diu la moció. Ens ha 
fet també, i això no dividirà el govern, estigui tranquil·la, no dividirà el Govern si a Roses 
Junts ha fet o si Esquerra ha fet, si al Parlament Junts ha fet i Esquerra ha fet. Vull dir, 
que això que vostè diu moltes vegades, dir: «Escolti, és que el seu grup aquí i el seu 
grup allà». Miri, jo el meu grup és aquí i, per tant, el meu grup d'aquí no pateixi que 
nosaltres defensarem, el Govern defensarà una postura unitària, com li dirà el senyor 
Piñeira tot seguit. 
Té la paraula pel Grup d'Independents el senyor Carles Motas. 
El portaveu del grup Tos per l’Empordà, senyor Carles Motas, pren la paraula i diu: 
Moltes gràcies, senyor president. Només molt molt breument, per anunciar la posició del 
Grup d'Independents en aquesta moció que presenta la companya de la CUP, en la qual 
hi ha moltes coses amb les quals estem a favor. Estem totalment d'acord amb el tema 
de prendre mesures per garantir la sostenibilitat del nostre litoral i fer efectiva aquesta 
protecció del 30 % de la superfície marina. Nosaltres ens posicionem a favor d'aquestes 
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directrius i, a més a més, també ens arriba a nivell europeu que hem de protegir més el 
nostre litoral i crear més espais de reserva en tots els àmbits de reserves marines 
naturals, però també la creació de reserves marines pesqueres per fer també aquest 
àmbit productiu més sostenible i, sobretot, que tingui una millor vigència de cara al futur. 
I altres aspectes de la moció en la qual es generen dubtes i necessitaríem més 
informació per veure quina és l'afectació que tenen sobre els municipis. Però sobretot 
n'hi ha una que volem manifestar que ens sembla molt positiva, que és la creació 
d'aquest espai de governança on s'estableixin aquestes estratègies relatives a 
l'adquisició de sòl públic en el litoral, perquè coneixem i creiem que això donaria una 
sortida a tots aquells municipis que estan gestionant uns plans generals anteriors i antics 
i que no tenen cap altra sortida que fer complir aquests plans generals. Moltes vegades, 
doncs, a contracor, perquè es veuen obligats pel sistema jurídic i que no... Ja sabeu que 
els plans i les normatives s'apliquen independentment dels criteris que en aquell moment 
els ajuntaments o els equips de govern dels ajuntaments puguin tenir: criteris que moltes 
vegades difereixen, però que els alcaldes i els equips de govern estan obligats a 
implementar allò que està aprovat, fins i tot anteriors a la seva gestió. Hi ha altres 
conceptes d'aquesta moció que necessitarien més informació per poder veure quina és 
l’afectació que tenen els nostres municipis. Per això, en aquest moment nosaltres 
anunciem una abstenció en aquest punt, però sí que ens plantegem que en un futur, i si 
ens concretem en aquests espais de protecció del litoral, amb nosaltres hi podran 
comptar perquè hi estarem a favor. Moltes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Motas. Senyor Fernández. 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, intervé i diu: Gràcies, president. 
Bé, la veritat és que és una moció amb molt de contingut, amb molts punts. Molts 
diguéssim molt amplis i que, a més a més, posa sobre la taula temes molt concrets amb 
relació al tema litoral, però també molt diversos quant a diferents administracions que 
ens afecten. Jo crec que com a moció per posar sobre la taula una realitat i un debat és 
una bona eina. Jo, quan veig tants punts, me sembla més les conclusions d'una 
ponència sobre protecció i litoral, perquè evidentment toca moltíssims, molts punts, o 
inclús un esquema-resum ampliat d'un programa electoral d'àmbit autonòmic o estatal, 
perquè també parlem molt, requerim molt el govern d'Espanya, i en alguns casos aquí 
han dit que el Govern d'Espanya per què el volem, no? Però més enllà d'això, a mi el 
que em preocupa és el debat de sempre. El debat de sempre, ja l'hem vist abans amb 
les carreteres, és allò: «O som nosaltres o esteu tots equivocats i anem per pedregar». 
El nostre grup aquí moltes vegades ja ho ha dit, som conscients que segurament hem 
fet coses malament, i som conscients que fa temps que estem fent les coses diferent, 
no només els ajuntaments, inclús la mateixa Generalitat del 2010 cap aquí jo us convido 
que mireu els punts que s'han aprovat a nivell municipal i veureu quins són els requisits 
que la Generalitat està imposant i ara, a partir d'ara, cada vegada més. Per tant, jo crec 
que tots som conscients que les coses s'han de fer diferent i que som conscients que 
s'ha posat el debat sobre la taula sobre el tema de la sostenibilitat, però la sostenibilitat 
no només ambiental; que també, perquè també hem d’incorporar elements socials i 
econòmics. Perquè, és clar, quan volem parlar només de protegir, si alhora no som 
capaços de crear riquesa sostenible per poder repartir a la gent i poder garantir un estat 
del benestar, no sé pas qui ens garantirà l'estat del benestar. Per tant, jo quan diuen 
aquest discurs, em preocupa molt quan diuen «aquests ultraliberals», sembla que són 
ells o els ultraliberals, que són tots nosaltres. Jo crec que hi ha un terme intermedi, que 
és aquells que pensem que cal, en tot cas, humanitzar el capitalisme. El liberalisme 
portat a l'extrem porta a aquests ultraliberals, però després hi ha una sèrie de gent, com 
crec que som tots nosaltres que som aquí, que apostem per aplicar un capitalisme més 
humà, més social i més democràtic. Jo crec que aquesta és una miqueta la postura 
nostra. Em preocupa també molt quan es posa sobre la taula què voten els grups de 
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diferents ajuntaments. Cada ajuntament, cada grup, és un món. Cada ajuntament té la 
seva problemàtica i, per tant, nosaltres, no passa res, jo no faré... Aquest discurs meu 
ni és del partit, ni me l’ha dictat el partit a nivell nacional, sinó que és un discurs del 
nostre grup d'aquí de la Diputació, que espero que segur que coincidirem amb la resta 
de grups. Però, en qualsevol cas, si hi ha alguna discrepància, tampoc ha de passar res. 
Per tant, el que vota cada ajuntament o cada grup municipal s'ha d'entendre dintre del 
seu espai d'autonomia de gestió, i que a vegades no tenim per què coincidir. Quantes 
vegades ens hem trobat, jo quan era primer secretari, en algun ajuntament votava una 
cosa diferent, però jo entenia la seva postura. A mi aquesta cosa de portar aquí al plenari 
el que han votat altres companys en altres ajuntaments d'altres colors polítics crec que 
no ajuda al que ha de ser el debat seriós en aquest aspecte. Per tant, nosaltres en 
aquesta moció, com molt bé recull la mateixa ponent, és una moció que va aprovar el 
Parlament de Catalunya, que els grups varen votar diferent. És veritat que en aquesta 
moció, si es pogués votar —que no es pot— per separat, alguns punts, podríem arribar 
a votar tranquil·lament. Però aquí s'ha de votar en conjunt, perquè aquí no és com el 
Reglament del Parlament de Catalunya, que sí que permet fer votacions separades, el 
nostre grup farà un vot en contra, perquè entenem que el que fa és una esmena a la 
totalitat i estem més per revisar i reordenar el que tenim que no pas per aturar-ho tot, 
perquè penso que això també podria ser contraproduent, no només per a la institució, 
sinó també per a les persones. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fernández, té la paraula el senyor 
Piñera en nom del Govern. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies, 
senyor president. Vostè, diputada, abans permeti'm una reflexió personal, i aniré ràpid, 
i un agraïment perquè jo que em considero una persona que em costa bastant enfadar-
me i que tinc bastanta paciència, el proper dia que algun diputat em digui que jo soc el 
que m’allargo més als plens, potser em molestaré una mica, eh? I el segon és un 
agraïment perquè jo, senyora diputada, il·lustre diputada, venia content als plens perquè 
aquí, bé, doncs miri, vostè ens fa cites, ens fa definicions, ens explica el que és 
l'holisme... Llavors, miri, m’instrueixo una mica, però és que, a més a més, ara ja m'ha 
fet la feina. Perquè vostè ha dit el que pensa la CUP, el que pensem els altres, els 
arguments d'uns, els arguments de l'altre i, per tant, pràcticament ha dit tot el que anava 
a explicar jo i, per tant, ja m'ha facilitat molt la feina perquè ja ens ho fa tot amb tots els 
papers de l'auca. Per tant, em reiteraré amb moltes de les explicacions que ha fet vostè, 
perquè realment era el que jo tenia pensat a dir.  
 
I abans també una altra consideració al senyor Juli Fernández, que avui l'he vist una 
mica despistat amb això de com funciona el món, jo li explico molt ràpid. En el món, la 
concepció és la següent: hi ha tot un seguit de gent, que són els comerciants, els 
pensionistes, els jubilats, els catedràtics, els treballadors, els autònoms, els joves, la 
gent gran, la gent de mitjana edat que voten a la CUP. I després hi ha un altre grup de 
gent que són els rics i gent despistada, que ens vota tota la resta i que sumem 26 
diputats. Per resumir, és una de les poques coses que vaig aprendre quan estudiava 
polítiques, perquè com que he vist que no tenia massa clar com anava això, jo l'hi dic. I 
ara entrem en matèria. Sí. Sostenibilitat, sí. Però vostè abans ens parlava de concepció 
holística, senyora Guillaumes. I, per tant, la sostenibilitat compartim, com deia l’il·lustre 
diputat senyor Fernández, que la sostenibilitat és mediambiental, és social, és 
econòmica. Si mirem totes les coses des d'un punt de vista de concepció holística, ho 
hem de mirar amb tots els sentits. Segon, estem a favor amb alguns punts de la moció. 
I així ha estat, per exemple, amb la Llei 8/2020 de protecció i ordenació del litoral. Però 
és veritat que és una moció que planteja moltes coses i, per tant, com que diu 
moltíssimes coses, potser penso que una moció excessiva, si m'ho permet, la valorem 
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en el seu conjunt i nosaltres ja li avanço que hi votarem en contra. Hi votarem en contra 
bàsicament pel que vostè ja ha explicat i que així, a més a més, també enllaço amb el 
debat que feia servir del Parlament. En el Parlament ja hi va haver oposició en la que 
seria l'aprovació al Parc Nacional dels Sistemes de Canyons. A la zona de canyons és 
on precisament més treballa la pesca tradicional. En aquest sentit, no s'ha consultat als 
pescadors i vostè ens parlava, diu: governança participativa, consens amb els actors del 
territori... Sí, sí. I clar, és que el que defensem és això, governança participativa, consens 
amb els actors del territori... Existeix al nostre país un ens de cogestió pesquer format 
per la Generalitat i el sector pesquer. Nosaltres, evidentment, n'hem parlat també amb 
les federacions de confraries de pescadors, tant de Girona com de Catalunya. Ens diuen 
que no se'ls ha tingut en compte, que no se'ls ha consultat res. A mi el que em costa 
d'entendre és quan diu: no, no. Semblava com si fes una mica de... això de la 
governança participativa i consens amb els actors del territori entenc que vostè ho 
defensa, entenc, eh? Doncs nosaltres també. I, per tant, pel que fa al sector pesquer, 
que és un sector important de la demarcació, nosaltres també creiem que cal consultar 
els afectats, també els pescadors i que si hi ha d'haver concertació amb el territori, i que 
en aquest sentit, no hi ha estat. També, una altra qüestió que li volia comentar, replicar 
els debats dels plenaris. Miri, a la demarcació som 221 ajuntaments, vuit consells 
comarcals, una EMD, una entitat municipal descentralitzada. Sumen 230 ens locals. A 
vegades el president i molts membres d'aquesta corporació hem utilitzat l'expressió 
«ajuntament d'ajuntaments», però això no vol dir que aquí vinguem a replicar els debats 
de tots i cadascun dels plenaris municipals, perquè si no, no acabarem mai. I, per tant, 
el nostre respecte per l'autonomia local hi és sempre. I aquest govern té per norma que 
no reproduïm ni repliquem els debats que es tenen en els diferents plenaris municipals, 
perquè la Diputació no és un ens que tutela la resta d'ens locals, nosaltres som una 
administració de suport. Però a nosaltres no ens correspon entrar en els debats legítims 
que tenen en els ajuntaments gent que és electa, per cert, a més a més, d’elecció directa, 
que els que estem aquí tots som d’elecció indirecta, però els que estan en els plenaris 
municipals són d'elecció directa i, per tant, es mereixen el nostre respecte màxim, sigui 
l'Ajuntament de Girona, que té 1.000 habitants, o siguin els debats que fan a 
l'Ajuntament de Meranges, que segurament no arriben ni a 100. Per tant, en definitiva, 
tot i que compartim una part dels aspectes, tampoc compartim una mica la filosofia que 
hi ha de fons, que sempre el tot malament, tot fatal, tot destruït... Bé, a vegades fa vostè 
un discurs una mica apocalíptic, si em permet l'expressió, semblaria que aquí no hi ha 
POUM d'ordenació municipal, que no hi ha plans directors, que no hi ha lleis d'ordenació 
del litoral, etcètera, que n'hi ha moltíssims, d'instruments, en aquest sentit, i en els últims 
anys se n'han creat molt. La Llei d'ordenació i protecció del litoral és de l'any 2020. Per 
tant, no estem parlant d'una regulació que vingui de l'època de Carlos V i, per tant, en 
aquest sentit, considerem que sí que hi ha d'haver concertació amb el territori, pensem 
que aquí, com que una part important dels punts, vostè parla del Parc Nacional del 
Sistema de Canyons, això no ho podem compartir. I només una darrera reflexió, com 
que ens ha parlat aquí, que ho deia el president, d'aeroport, de Jocs Olímpics, etcètera, 
sempre ens diu que no s'ha tingut en compte el territori. Li recordo una cosa, i perdoni 
que hi insisteixi, senyora Guillaumes, però és que vostè una vegada em deia: no, no. 
Quan parlàvem dels Jocs, jo li defensava que el que hem de fer és consultar el territori, 
que es faci la consulta. Se'n recorda que vam tenir aquest debat aquí en el plenari? I 
vostè no n'era partidària perquè em deia: no, ja s'ha de retirar. No, escolti, nosaltres 
sempre, en tots els casos, defensem que es consulti la gent i, en aquest cas també, els 
sectors implicats del litoral també se'ls ha de consultar. I, per tant, com que creiem que 
en algunes de les coses que diu la moció no hi ha prou consens al territori, ni prou 
governança participativa ni prou consens amb els actors del territori, tampoc amb el 
sector pesquer, que és un sector important de la demarcació i sector primari, per cert, 
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que nosaltres també creiem que se l'ha de defensar, com a govern votarem en contra 
d'aquesta moció. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies! Un torn de rèplica global. Si és tan amable. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, respon: Sí, gràcies, 
president. Un torn de rèplica global, intentaré ser ràpida amb les respostes. Bé, en 
primer lloc, agrair les aportacions, molt interessants. A mi em donaria per desplegar 
molta estona, a nivell argumental, però intentaré ser concisa, perquè que quedin clares 
quatre idees amb relació a una observació que ha fet el president. El president deia que 
no sé què hi té a veure els Jocs Olímpics d'Hivern, l’ampliació de l'aeroport, el Barcelona 
World per fer-ho treure en l'argumentari, justament. És que ha donat justa la fusta, 
perquè nosaltres parlem de model, és a dir, ho fem servir. El cas de la protecció del 
litoral, el cas de la protecció del Pirineu són evidències que fan referència al model. És 
a dir, és un qüestionament del model. Nosaltres qüestionem el model llavors, 
evidentment, quan qüestionem el model, cada qüestió que va apareixent, no només aquí, 
sinó al Parlament, la qüestionem, perquè nosaltres qüestionem el model, no l'anècdota, 
sinó la categoria, el model. Per tant, entengui, senyor president, que nosaltres ho 
relacionem tot i, de fet, aquí és on rau el principal problema actual, que no es connecten 
les problemàtiques ni els conflictes. El conflicte al Pirineu és el mateix que el litoral, que 
el Barcelona World, és un mateix conflicte. I, per tant, una crítica al sistema general. 
Això és la primera part. Amb relació al que deia el senyor Motas, agraeixo la seva 
intervenció. Entenc en part el que ha dit, però em costa entendre que quan un mateix, 
representants del seu espai polític, van presentar aquesta moció, si no vaig errada, 
potser m'he equivocat, però crec que era un representant del seu mateix espai. Per tant, 
aquí se’m generen certs dubtes, però en tot cas, agrair-li també les observacions, 
sobretot les que ha fet sobre els plans generals, que hi estic totalment d'acord, la 
dificultat que tenen els municipis de l'àmbit litoral a poder desplegar polítiques públiques 
realment transformadores. La tercera resposta va dirigida al senyor Fernández, amb el 
qual sempre tenim aquest debat sobre qüestions de model. Expressava el senyor 
Fernández en relació amb aquesta moció, que és el debat de sempre; que si fem això, 
sempre anem pel pedregar... Bé, com a CUP li diré que nosaltres considerem que pel 
pedregar ja hi estem anant, i o no posem un fre d'emergència o la cosa serà molt pitjor. 
Per tant, és una apel·lació a posar un fre d'emergència. I aquesta moció representa una 
proposta per començar a posar un fre d'emergència a aquesta situació. Tan sols és això. 
Per tant, una qüestió en aquest sentit. També una observació, i no me'n puc estar. 
Òbviament no hi estic d'acord, no comparteixo ideològicament el que diu que cal 
humanitzar el capitalisme. Per a nosaltres cal derrocar-lo, directament, canviar-lo, 
derrocar-lo. No passa res. És una qüestió de... Jo segueixo insistint que el capitalisme 
ens ha portat on som ara, amb les taxes de pobresa i desigualtat més grans de la història 
de la humanitat, més grans, i amb la taxa de destrucció del territori més gran de la 
història de la humanitat. Això, com a fet, i això es pot evidenciar amb fets i amb dades. 
Per tant, no hi estic d'acord que s'hagi d'humanitzar, evidentment. Aquesta moció va 
amb relació a fer les coses d'una altra manera, no humanitzar el capitalisme. I li diré 
més, per nosaltres, tenim alternativa, que és un decreixement econòmic socialment 
sostenible. I això és una proposta de l'economia ecològica que està sustentada, i que 
és una proposta aterrada. També ho dic perquè ens diuen: és que des de la CUP 
sempre... i l'alternativa, quina és? L'alternativa hi és, el que passa que les forces i els 
lobbys econòmics fan que la majoria de la població vagi cap a un camí.  Respecte a les 
observacions que ha fet el portaveu del Govern, que votaven en contra. Bé, ha fet un 
comentari així com irònic, que ja l'ha fet servir tres vegades. És la tercera vegada que 
fa aquest comentari. És que clar, la gent, els autònoms, els comerciants... voten la CUP. 
La resta, els rics... gent despistada que no sap què vota, vota... Bé, aquí, com que 
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s'escapa una mica... però aquí m'agradaria debatre un dia amb vostè, si vol un dia... 
perquè hi estic totalment en contra d'aquestes afirmacions. 
El senyor President, intervé i diu: Perdoni. Perdoni, un segon, només un segon, eh? Si 
volen fer això, vagin a fer un cafè, però al plenari no. Gràcies. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, continua la seva intervenció: 
Seguim, però hi ha una qüestió important que ha tret sobre la taula el diputat Piñeira, 
que és el tema de les minories i és una cosa que constantment va sortint de manera 
avalada o de manera directa. Vostè és només una diputada. Vostès són... Ui, aquí és 
perillós, eh? Aquest argument és molt perillós. Si no, faci la prova: estigui en una 
habitació un dia dormint amb un mosquit, i ja li diré jo com les minories potser no són 
una mica incòmodes. Llavors, òbviament, no compartim la idea que nosaltres dibuixem 
un futur apocalíptic. No la compartim. Nosaltres basem la nostra tasca política a 
observar la realitat, aplicar i observar quines són les accions polítiques que ens poden 
orientar a un benefici, a una vida digna i bona per a tothom. I a nosaltres ens sembla, i 
aterro una altra vegada, perquè no se'ns digui... és que vostè va per... no. Protecció del 
litoral. La moció que presentem avui és una moció que parla de defensa del litoral, la 
protecció del litoral; i la protecció d'un aspecte molt important, que és la biodiversitat 
marina, la biodiversitat que ningú hi pensa i que pensem que és primordial posar accions 
polítiques perquè això es protegeixi. No m’allargo més. En tot cas, agrair les aportacions 
i insistir i tanco amb la idea que aquest exemple d'aquesta moció és un exemple del que 
haurien de ser les polítiques públiques orientades a la protecció i a la resiliència. Ho 
deixo aquí, gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Vinga, fem un torn de... i acabem. Senyor Motas. 
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Motas, intervé i manifesta: Sí, moltes 
gràcies. Només per aclarir a la senyora diputada de la CUP que ha presentat aquesta 
moció la posició que nosaltres hem pres, en aquest cas, en els municipis on ja li he dit 
en la meva intervenció que nosaltres estaríem a favor de la creació d'espais naturals i 
de la creació també d'arribar a aquest percentatge que ens demanen del 30 % de la 
superfície marina. La nostra abstenció ve també donada, i ja li he comentat que en 
aquesta part estaríem d'acord, just com la moció que es va presentar a Roses, només 
parla d'això, amb la qual cosa nosaltres hi estaríem a favor. Però vostè aquí hi ha afegit 
també la modificació dels PDU, dels plans directors urbanístics, i és aquí on jo he 
manifestat que necessitaríem més informació per saber quina afectació hi hauria amb 
aquesta modificació dels plans directors urbanístics que s'han aprovat ara fa no gaire i 
que estem implementant en els ajuntaments amb dificultats fins ara, fa poc, perquè 
necessitàvem l'aclariment també d'alguns aspectes per evitar interpretacions que ens 
poguessin posar en vulnerabilitat jurídica. Ja sabem que la normativa com més concreta 
sigui, evitaríem també tenir aquestes diferències d'interpretació que ens poden portar 
als ajuntaments, en aquest cas a la presentació de contenciosos per veure com 
s'interpreta la norma. És en aquest punt que vostè afegeix aquestes modificacions en 
els PDU, que és on nosaltres manifestem. Per això, la nostra abstenció. Res més. Moltes 
gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyor, Motas. Senyor Piñera. 
El portaveu del Govern, senyor Piñeira, manifesta: No, només molt ràpid per no allargar-
nos, senyor president. Això que vostè ha dit que jo dic amb ironia i que m’hi reitero, vostè 
també ho ha dit i és això el que ens preocupa perquè darrere aquesta ironia... Vostè 
quan parlava, diu: les forces i els lobbys econòmics fan que la gent i que tothom vagi 
per aquest camí. Quan surti l'acta, que escriguin l'acta, sortirà això. I aquesta és la 
mentalitat que a nosaltres ens preocupa. Sí, aquesta mentalitat que tots som una 
societat amoltonada, manipulada, atontada, que no tenim criteri, perquè si no vostè 
planteja com si tothom estigués equivocat i que tothom fos manipulable i que tothom 
anés cap aquí. És a dir, que només valen en aquest món els vots de la CUP? Els vots 
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de la CUP són vàlids i de gent il·lustrada, científica, potent, i la resta som tots tontets? 
No, senyora Guillaumes, ni hablar. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Passem a la votació. 
Vots en contra de la moció? 23. Abstencions? 2. 25 vots; a favor de la moció, 1. Doncs 
per 23 vots en contra —perquè tenim la baixa de la senyora Estañol—, 2 abstencions i 
1 vot a favor queda rebutjada la moció. 
 
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, 2 abstencions 
dels Grups Polítics Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 23 vots 
en contra dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, Grup d'Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Socialista de la Diputació de Girona.  
 
38. Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació de Girona reclami 

l'aprovació de l'Estatut del Municipi Rural 
 
Es retira de l'Ordre del dia 
 
39. Mocions d'urgència 
 
No n’hi ha. 
 
40. Precs i preguntes 
 
En aquest moment, 15,04 h, s'absenta del Ple el diputat senyor Juli Fernández Iruela. 
 
El senyor President comenta: I si hi ha algun prec o alguna pregunta per part de vostès, 
doncs encantats. Senyora Guillaumes. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, diu: Gràcies, president. Tinc 
quatre preguntes. No sé si les formulo totes de forma directa, millor, i així ja... 
Primera pregunta. El 30 d'agost es va produir una important tempesta que va afectar 
diferents municipis del Pla de l'Estany, Alt i Baix Empordà, i aquí hi ha el meu company, 
que va patir les conseqüències com a alcalde. Ens agradaria saber com a CUP-Amunt 
quins són l'acompanyament i les ajudes que s'han fet als municipis afectats. Que ens 
consta, però ens agradaria saber una mica —que si no es pot respondre ara, en tot cas, 
per al proper ple— quin acompanyament s'ha fet als municipis afectats per aquesta 
tempesta, que en alguns municipis va prendre forma d'una important pedregada. Això 
és la primera pregunta. 
La segona pregunta té relació amb les obres de restauració del monestir de Santa Maria 
del Roure, a Pont de Molins. Hem estat observant, aquest any 2022, que és una 
restauració en la qual, segons el Pla de monuments, s'hi han invertit uns 30.240 euros, 
però tenim constància que el pressupost de restauració de tot aquest conjunt puja a 
gairebé 800.000 euros i aquesta despesa encara no inclou la pujada de la línia elèctrica, 
l'aigua, l'adequació de la carretera, etcètera, etcètera. A nosaltres ens agradaria saber 
quina és la finalitat, l'objectiu final d'aquesta restauració. També, si no es pot respondre 
ara, el proper ple. 
La tercera pregunta té a veure amb la celebració de dos grans festivals de música de la 
Cerdanya. Aquest estiu s'han celebrat dos macrofestivals a la Cerdanya: un és la 
Cerdanya Musical Festival i l'altre és el Summerfest Cerdanya, un a Llívia i l'altre a 
Puigcerdà. I, d'entrada, preguntar per què en una mateixa comarca s'ha acabat 
celebrant dos macrofestivals en un mateix període —sobretot això, en el mateix 
període— i, de l'altra, quin és el criteri d'atorgament de subvencions que fa que es 
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concentrin en determinades persones que dirigeixen determinats tipus de festivals. 
Aquesta seria la tercera pregunta. 
I la quarta té a veure amb una qüestió que va entrar al plenari, ja fa un temps, que és 
relacionada amb la MAT. Ara fa pocs dies, el 15 de setembre, europarlamentaris 
d'Esquerra i de Junts van fer avinent a l'Europarlament que la MAT de la Selva no era 
necessària, i ens agradaria saber —ja que aquí es va fer una declaració institucional 
amb relació a aquest tema— com està el tema. En aquella mateixa declaració hi havia 
uns punts d'acord que es faria arribar la informació a la ministra. I bàsicament, 
concretament, ens hauria de saber si la ministra de Transición Ecológica i Reto 
Demográfico ha contestat a les peticions fetes des de la Diputació de Girona. Gràcies. 
El senyor President, respon: Bé, moltes gràcies. Nosaltres, si aprovem una moció que 
diu que hem de comunicar, nosaltres comuniquem. En tot cas, li haig de dir que en 
aquest cas no hi ha resposta. Que jo sàpiga, no hi ha resposta. Es va enviar. 
El diputat senyor Xargay, intervé i diu: President, s'ha enviat la carta...Amb l'enllaç de 
l'estudi... 
El senyor President, diu: Sí, sí. 
El diputat senyor Xargay, afegeix: S'ha enviat després de l'estiu. Sí, i aleshores estem 
esperant resposta, que no ens han contestat, i s'ha enviat una còpia, ho hauria d'haver 
rebut. Vaig demanar que ho enviessin amb còpia a tots els grups del rebut. Preguntaré 
si és que hi ha hagut, però s'enviava en còpia a tots els grups polítics de la corporació. 
El senyor President, intervé i manifesta: Quant als festivals de la Cerdanya, bé, nosaltres 
no diem on hi ha d’haver festivals o no. En tot cas, si hi ha dos festivals a la Cerdanya, 
n'hi ha dos, i si n'hi ha quatre al Baix Empordà, n’hi ha quatre, i si n’hi ha sis a Girona, 
n'hi haurà sis. En tot cas, nosaltres... I qui els fa, és una qüestió que nosaltres, la 
Diputació de Girona, això no ho decidim. No ho decidim. No decidim cap festival, cap 
festival, l'única cosa és que si es fan festivals i entrem dintre, nosaltres els ajudem a tots 
en la mesura que podem, que és una part molt i molt i molt petita, en tot cas, de l'import 
total del festival. Però a nosaltres si a la Cerdanya n'hi ha dos o n’hi ha un o n'hi ha 
quatre o no n'hi ha cap, nosaltres no anirem a muntar aquest festival ni farem altra cosa 
que aquesta. Per tant, en tot cas, que li quedi clar no només per la Cerdanya, sinó per 
arreu. 
Quant a la restauració del monestir de Santa Maria del Roure, a Pont de Molins. 
Nosaltres amb monuments sempre tenim una màxima, i és que els monuments el que 
procurem és al llarg dels anys, però acabar-ho; és a dir, començar un monument i anar-
ho acabant. Segurament, amb l'aportació de moltes vegades, i això ens ho demanen els 
ajuntaments, perquè a nosaltres el que fem una petició a l'Ajuntament i si ens diuen: 
«Escolti, vull 300.000 euros per acabar el Pla de monuments». Nosaltres l’anem fent 
any rere any, d'acord amb els criteris tècnics d'aquell monument, i a vegades s'hi ajunten 
ajuts de la Diputació, ajuts de la Generalitat, ajuts del ministeri corresponent o un Feder 
o el que sigui. Nosaltres, això, l'Ajuntament si s'hi ha gastat 800 o 1 milió o 1 milió 200, 
nosaltres això no ho posem en compte. Nosaltres el Pla de monuments cada any, 
d'acord amb la petició, els tècnics, que a més vigilen l'obra, perquè els tècnics de 
Patrimoni són tècnics que en això sí que a vegades la cura, és de dir, si a aquest edifici 
li calen 40 o 30 d'acord amb l'execució, no? I, per tant, això fem. Santa Maria del Roure, 
ara no tinc aquí exactament ni tenim aquí què és el tema, però probablement sigui això. 
I Santa Maria del Roure, queden dos o tres anys per anar executant, la Diputació, per 
norma, no fem un any i una aportació amb un tema patrimonial i que l'any que ve el 
deixem i resulta que només hauran pogut reparar una paret. Em sembla que ho hem de 
fer amb els anys que calgui. Inclús hi ha monuments —no ho sé, em pot corregir el 
senyor Piñeira— que han durat 10 anys o 12 de gestió amb 20.000 euros o 30.000 euros 
o 40.000 euros, d'acord amb el que Patrimoni ha considerat per poder-los anar arranjant. 
Altra cosa és una actuació global que, per exemple, tinguem aquí un Feder d'un lloc d'1 
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milió d'euros i en val 1 milió 200 i la Diputació faci un esforç, però el que és patrimoni, 
és d'ajuts, això, si s'hi fixen, sembla que les aportacions màximes aquest any han sigut 
40.000 euros, em sembla. Precisament, per poder-ho anar arreglant. Ara jo no ho sé ni 
quants anys fa que portem Pont de Molins ni quants anys queden, ni si hi ha hagut aquí 
ajuts per part de l'Ajuntament, probablement d'alguna altra administració que [...], perquè 
si diu 800.000 euros no em sona que nosaltres hi hàgim pogut posar 800 milions. En tot 
cas, ho mirarem. 
I quant al tema dels acompanyaments dels municipis afectats en aquestes... Nosaltres, 
miri, nosaltres per norma el que fem és posar-nos en contacte tant amb els ajuntaments 
com amb el Consell Comarcal, en aquest cas del Baix Empordà, tant el senyor Pau 
Presas com jo mateix ens vàrem posar en contacte amb el president del Consell 
Comarcal, alcalde de la Bisbal, etcètera, a fi i efecte —no, diputat?— de què ha passat 
o com va anar. Llavors a nosaltres... també hi va haver una pedregada molt grossa, això 
era un dimecres, el divendres següent a la zona de Maçanet de la Selva, bàsicament, 
que va afectar el tema de l'autopista, que hi va haver parada i hi va haver cues, avui ha 
sigut per un accident, per desgràcia, l'altre dia també va ser per aquesta pedregada, al 
qual també els ha malmès molta cosa. Nosaltres fem dues coses: una és posar-nos-hi 
en contacte. En aquest cas, amb el president del Consell del Baix Empordà i també un 
alcalde, «Escolta, què us ha passat? Com esteu?», i etcètera. Això una; dues, això ho 
ha fet amb el vicepresident com jo. Dos: en el tema de Maçanet, també ens hi vam posar 
en contacte. «Escolta, què necessiteu? Com us ha anat?», etcètera. Si res més no, 
encara que no necessitin res, si res més no l'escalf de dir: «Ei, en un moment determinat, 
també nosaltres hi som». 
Segona, en el cas dels edificis els cobreix les assegurances, i això ens ho han fet arribar, 
i si hi ha danys en algun altre tema, nosaltres tenim una línia d'emergències també a la 
part de Cooperació i Assistència als Municipis, que crec que algun ajuntament ja s'hi ha 
dirigit. Per exemple, Maçanet segur, perquè Maçanet, a part dels edificis —i varen haver 
de començar, em sembla, l'escola més tard— varen tenir un tema que amb la pedra els 
van quedar els embornals tapats, es va aixecar una part d'asfalt i que, per tant, aquí ens 
han demanat un ajut de reparació urgent. Bé, escolti els mecanismes... I si no, també hi 
ha la Presidència, que precisament en qüestions d'emergències és allà on hem de ser. 
Gràcies, i adeu-siau. I en el tema també del Baix Empordà, estan fent una avaluació i, 
si hi ha alguna qüestió, evidentment el tema edificis queda cobert per les assegurances, 
el tema és que no quedin coberts per les assegurances i siguin, evidentment, serveis 
públics, nosaltres els ajudarem en tot el que faci falta i, per tant, ells saben que també 
la Generalitat ha mostrat el seu suport. I si hi hagués alguna cosa, però amb part de la 
Diputació, sempre que hi ha hagut alguna cosa, nosaltres hi hem sigut i [...] el que hagi 
fet falta a fi i efecte d’ajudar els ajuntaments. Per tant, estem en aquesta línia, d'acord. 
Moltes gràcies. S’aixeca la sessió fins al proper Ple d'octubre. Ah, perdó, perdó; qui és 
que... Ah, perdó, perdó, no l’havia vist, disculpi, senyor Rodríguez. Endavant, endavant, 
perdoni. 
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Joaquim Rodríguez, intervé i diu: Ja, 
intentaré ser molt breu. Més que tot, un comentari i una pregunta de dues bones notícies 
d'aquesta Diputació. Una parlava, el senyor vicepresident va fer un una recepció de 
fotografies de la Costa Brava. Bé, doncs ens felicitem. I, a més a més, sabem que la 
majoria em sembla que eren d'en Pablo García Cortés, que aquí ha sigut exposat 
diverses vegades. I la meva reflexió seria, potser si hi ha alguna ocasió d'exposar-les, 
sigui a la Casa de Cultura o sigui, en aquest claustre, com s'ha fet alguna altra vegada, 
doncs seria interessant. 
I la pregunta o suggeriment seria més que tot pel tema dels desfibril·ladors que es volen 
adquirir o que es volen dotar en els municipis, que em sembla que són 128 aparells, que 
ens sembla molt bé i en total seran 911. La pregunta seria, tal com es va fer fa un any o 
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fa un any i mig, hi haurà cursos de formació? Es va fer amb set en set municipis, Girona 
inclòs, i altres, doncs es podria fer, o es té pensat fer algun curs de formació? Perquè 
moltes persones estem, diríem, sense informació directa, quan no hem pogut. I faríem 
aquest suggeriment o bé la pregunta si ja ho tenen pensat. Gràcies. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Piñeira i senyora 
Puig, Vinga. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, respon: Moltíssimes Gràcies, senyor 
president. Il·lustre diputat, Senyor Rodríguez. Li agraeixo l'agraïment, valgui la 
redundància. Bàsicament, el conveni que vam signar l'altre dia és un conveni entre 
l’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona i el diari L'Indépendant de 
Perpinyà. I estem parlant d'un fons que són aproximadament unes 25.000 imatges —no 
hi arriba, 24 mil i molt escaig, pràcticament 25 mil imatges—, que el que fem és que 
nosaltres ens la cedeixen perquè les puguem digitalitzar, aquesta és una de les funcions 
de l’INSPAI, els fons fotogràfics, i, per tant, també estan a disposició de l’INSPAI. 
Bàsicament, ens cobreixen el període dels anys 60, anys 70 de la Costa Brava. Per tant, 
és un testimoni molt important de tots aquells anys d'història de la Costa Brava. En 
aquella època, el diari L'Indépendant editava un setmanari —no sé si era setmanari o 
diari— que era un suplement sobre la Costa Brava. I per tant, aquest fons és molt 
important per comprendre precisament tot aquest període. Ara hem signat el conveni. 
Aquestes imatges han viatjat fins aquí, l’INSPAI, perquè ens entenguem el conveni el 
vam signar la setmana passada. És un conveni que ja l’estàvem treballant des de fa molt 
de temps, perquè aquí influïen moltes qüestions, també, evidentment, de drets, etcètera, 
etcètera. També ens permetrà, que nosaltres teníem uns quants centenars d'imatges a 
l’INSPAI que no les teníem identificades, ni els autors, ni el lloc, ni res, i ara tindrem 
molta més informació per poder classificar millor imatges que nosaltres ja teníem.  
Quan tinguem fet tot aquest treball, i enllaço amb la segona part de la seva intervenció, 
òbviament, a banda de la conservació de fons, que és una de les finalitats òbviament de 
l’INSPAI com a centre de la imatge, evidentment, hi ha la difusió d'aquests fons, que és 
una de les nostres finalitats i, per tant, sí, sí, òbviament, a la llarga hi haurà difusió de tot 
aquest nou fons. De fet, això ja s'ha començat a fer a través de les xarxes i del web i de 
les xarxes socials de l’INSPAI. Ja s'està fent i, per tant, a banda de l'ingrés d'aquest fons 
per poder-los digitalitzar i poder tenir aquestes gairebé 25.000 imatges, i hi ha programat 
tot un seguit d'activitats de difusió d'aquest fons que, de fet, ja ha començat. I, per tant, 
sí, sí, és així. 
Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat, senyor Rodríguez. 
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, respon: Bon dia. En tot cas, agrair-li 
l'interès pel desplegament dels DEA. La formació la seguim fent i, evidentment, tot això 
s'haurà d'acompanyar. Està clar que la formació, en el cas dels DEA és molt important i, 
per tant, és una línia que seguirem treballant. En podem parlar, sens dubte. 
 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Ara sí, no hi ha cap més paraula 
demanada, per tant, s'aixeca la sessió. Jo podria dir que hem fet els plenaris de juliol i 
agost seguits i, per tant, ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 15:07 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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