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Número: 223 
Òrgan:  Ple 
Sessió:  Ordinària 
Data: 22 de novembre de 2022 
Hora:  12:00 
Lloc:  Saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/10159 
 
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 18 d'octubre de 
2022 

2022/A010101/10159 

2  Decrets corresponents al mes d'octubre de 2022  2022/A010101/10159 
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3  Ratificació de les resolucions que ho requereixin   

4  Informació de la Presidència   

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

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

5  Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment 
dels terminis legals de pagament de la Diputació de 
Girona, Dipsalut, CMIA, CVV, CG, CACBGI, 2n i 3r 
trimestre 2022 - Tresoreria 

2022/F030100/6268 

6  Donar compte  de l'informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis legals de pagament 
l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis de la 
Diputació de Girona, corresponent al segon i tercer 
trimestre de 2022 - Tresoreria 

2022/F030100/6270 

7  Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari  DI 
3CE 3/2022 del pressupost de l'organisme autònom de 
salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) de 
l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i 
Pressupostos 

2022/F010401/10001 

8  Modificació dels requisits bàsics de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia per a les despeses i 
obligacions, aplicable als ens locals adherits al Servei 
d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats 
Locals - Intervenció - Assistència en Control Intern Ens 
Locals 

2022/X020204/9806 

9  Aprovació de la modificació del Pla de serveis de la 
Diputació de Girona d'Assistència als Òrgans 
Interventors de les Entitats Locals de Girona - Intervenció 
- Assistència en Control Intern Ens Locals 

2022/X020100/10025 

10  Aprovació de la Guia per a l'aplicació dels criteris 
comptables i de les normes de reconeixement i valoració 
dels elements de l'immobilitzat, aplicable als ens locals  
adherits al Servei d'Assistència a l'òrgan interventor de 
les Entitats Locals - Intervenció - Assistència en Control 
Intern Ens Locals 

2022/X020204/10066 

11  Aprovació de l'augment de retribucions en un 1,5% del 
personal de la Diputació de Girona d'acord amb la 
normativa pressupostària - Organització i RRHH 
Corporatiu 

2022/G010105/9956 

12  Aprovació inicial del Reglament de funcionament de la 
bústia ètica de la Diputació de Girona i els ens del seu 
sector institucional - Participació Ciutadana, Bon Govern 
i Transparència 

2022/A050100/9702 

13  Aprovació de l'adhesió de la Diputació de Girona 
l'Associació de Micropobles de Catalunya, l'aprovació 
dels seus estatuts i de l'aportació econòmica de la quota 

2022/A080100/9753 
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exercici 2022 - Gabinet de Presidència 

14  Aprovació inicial de les bases per seleccionar projectes 
expositius dins el programa "Exposicions Viatgeres" - 
Oficina de Difusió 

2022/X020100/10020 

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

2022/A030100/237 

16  Ratificar l'acord adoptat en el  Consell Rector de Xaloc, 
relatiu a l'increment de les retribucions complementàries 
dels empleats 1,5% - Xaloc 

2022/A030100/10121 

17  Ratificar l'acord adoptat en el Consell Rector del 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, d'increment de les 
retribucions complementàries dels empleats 1,5 % - 
Conservatori de Música Isaac Albéniz 

2022/A030100/10123 

18  Ratificar l'acord adoptat en el Consell Rector de Dipsalut, 
d'increment de les retribucions complementàries dels 
empleats 1,5 % - Dipsalut 

2022/A030100/10122 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 

19  Aportació al Consell Comarcal del Gironès per al 
finançament de Les Bernardes 2022- Conveni - 
Cooperació Cultural 

2022/X020203/79 

20  Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions a les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana de les comarques 
gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, 
arrels i tradicions», de la Diputació de Girona  - 
Cooperació Cultural 

2022/X020100/9830 

21  Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per al Foment de produccions editorials - 
Comunicació Cultural 

2022/X020100/9834 

22  Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a publicacions d'interès local editades 
per ajuntaments, any 2023 - Comunicació Cultural 

2022/X020100/9836 

23  Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a Activitats dels Centres i Instituts 
d'Estudis Locals i Comarcals, any 2023 - Comunicació 
Cultural 

2022/X020100/9464 

24  Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a Edicions dels Centres i Instituts 
d'Estudis Locals i Comarcals, any 2023 - Comunicació 
Cultural 

2022/X020100/9463 

25  Aprovació inicial de les bases per al concurs de còmic i 
novelꞏla gràfica Llamps i tintes! - Comunicació Cultural 

2022/X020100/9924 

26  Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per al finançament de l'acció de promoció i 

2022/X020100/10097 
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foment de l'activitat física i l'esport 2023 - Servei 
d'Esports 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 

27  Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de 
les obligacions de la despesa a la prestació de diversos 
serveis per part de SUMAR - Gabinet de Presidència 

2022/D060103/9887 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

28  Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Riudellots de la Selva pel condicionament i les 
condicions d'execució i lliurament d'una xarxa de calor 
alimentada amb biomassa - Programes Europeus  

2022/D030403/9633 

29  Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Palafrugell pel cofinançament i les condicions d'execució 
i lliurament d'una xarxa de calor a la zona esportiva 
municipal - Programes Europeus 

2022/D030403/9637 

30  Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Roses i MP Promoció i Desenvolupament de Roses, SL, 
pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament 
d'una xarxa de calor mitjançant la producció amb una 
central de combustió de biomassa - Programes 
Europeus  

2022/D030403/9638 

31  Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per cobrir part dels costos de redacció de 
projectes a presentar a les convocatòries finançades per 
la Unió Europea - Programes Europeus 

2022/X020100/9807 

32  Autoritzar l'ampliació dels percentatges de la 
plurianualitat 2023 del servei de Medi Ambient - Medi 
Ambient 

2022/F010100/10142 

33  Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Vilablareix per a la cessió a l'Ajuntament 
de dos trams sobrers de la carretera GIV-5332, de la GI-
533 a Salt - Xarxa Viària 

2022/J060500/8930 

JUNTA DE PORTAVEUS 

34  Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació 
de Girona obri una línia d'ajudes als ajuntaments i 
consells comarcals per a la creació de refugis climàtics 
als patis de les escoles 

2022/A040100/9620 

35  Moció que presenta el grup de la CUP per al foment de 
la lectura a comarques gironines 

2022/A040100/10246 

36  Mocions d'urgència   

37  Precs i preguntes   

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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El senyor President, Miquel Noguer, pren la paraula i manifesta: Anem a començar 
aquesta sessió ordinària del ple de la corporació del mes de novembre. Abans de 
començar els punts de l’ordre del dia, volia que constés en acta el condol al diputat 
senyor Quim Ayats pel traspàs del seu pare, que va tenir lloc aquest cap de setmana 
passat. Dit això, passaríem al primer punt, que és la lectura i aprovació, si s’escau, de 
l’esborrany de l’acta del passat ple del 18 d’octubre.  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, 

que va tenir lloc el dia 18 d'octubre de 2022 
 
S’APROVA, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior que va 
tenir lloc el dia 18 d’octubre de 2022, prèviament tramesa als senyors diputats i a les 
senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes d'octubre de 2022 
 
S’informa dels decrets corresponents al mes d’octubre de 2022, numerats del núm. 
3310 al núm. 3707. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
 
No n’hi ha. 
 
4. Informació de la Presidència 
 
Assistència a actes representatius:  

- A Girona, a la Cloenda de la 48a Setmana Mundial del Mediador 
d’Assegurances.  

- A Lloret de Mar, a la cloenda del Business Tourism Market-BTM’22.  
- A Girona, acte de Lliurament dels Premis Liberpress 2022.  
- A Girona, a la inauguració de la 60a edició de la Fira de Mostres.  
- A Girona, a la Missa de Sant Narcís.  
- A Girona, a l’acte de lliurament dels Premis PYME Girona’22.  
- A Roses, a la 1a Nit Solidària, a benefici de la fundació ALTEM. 
- A Santa Coloma de Farners, a la 41a edició de la Fira de la Ratafia. 
- A Salt, a l’acte de presentació del llibre VALORUS PRO.  

 
Visites: 

- Amb la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Excma. Sra. Raquel 
Sánchez, en reunió conjunta amb el Subdelegat del Govern d’Espanya. 

- A la Seu d’Urgell, visita a l’Excm. i Rvdm. Sr. Joan-Enric Vives, Arquebisbe de 
La Seu d’Urgell i Copríncep d’Andorra.  

- Amb els alcaldes i alcaldesses de: Sarrià de Ter, Bàscara, Cruïlles i Sant Joan 
de les Abadesses.  

- Amb la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  
- Amb els presidents dels consells comarcals de les comarques gironines, en 

reunió conjunta.  
- Amb la Delegada del Govern de la Generalitat a Girona, en reunió conjunta 

amb l’alcalde i regidors de Roses.  
- Amb l’Emm. i Rvdm. Sr. Josep Josep Omella, Cardenal Arquebisbe de 

Barcelona.  
- Entitats i particulars: 33. 
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- Visita institucional conjunta a Lugo i Monforte de Lemos,  amb el president de la 
Diputació d’Osca i el de la Diputació de Lugo.  

 
Reunions de treball:  

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

Brava-Girona.  
- Ple Extraordinari del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.  
- Comitè Executiu de Fira de Girona. 
- Juntes de Govern. 
- Reunió de treball del Consorci d’Aigües Costa Brava-Girona. 
- Taula de l’Aeroport de Girona-Costa Brava – reunió de presentació dels 

avenços de l’estudi informatiu de l’estació d’alta velocitat a l’Aeroport de 
Girona.  

- Reunió telemàtica amb el Sr. David Mascort, Secretari General d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, en reunió 
conjunta amb l’alcaldessa de Girona. 

- Junta de Portaveus. 
- Mitjans de comunicació: entrevista amb TV Costa Brava , TV Girona, TV3, Diari 

de Girona, el Punt Avui.  
- Rodes de premsa:  

o Presentació de la 41a Festa de la Ratafia. 
o Presentació del Projecte per impulsar la digitalització de PIME i 

autònoms de les comarques gironines amb el programa ACELERA 
PYME 

o Presentació del Pressupost de la Diputació de Girona pel 2023. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

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

 
5. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis 

legals de pagament de la Diputació de Girona, Dipsalut, CMIA, CVV, CG, 
CACBGI, 2n i 3r trimestre 2022 – Tresoreria 

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

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

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

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el 
que disposa el contracte dels bens lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix 
l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del 
termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de 
cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials. [...]. 
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i  l’apartat 1 de l’article 243, 
l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 
conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta 
dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. [...]» 
Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies, 
pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data d’inici del 
còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al registre 
administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre 
al que fa referència l’informe.  
Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al segon trimestre de 2022: 

1. Pagaments realitzats en el trimestre 
2. Interessos de demora pagats en el trimestre 
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre, 

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



 

 

 

8 

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

4. Període mig de pagament en dies, a efectes d’aquest informe 
 
Diputació de Girona:  

 

 

 
 
Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) : 
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Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz:  
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Consorci de les Vies Verdes:  
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Consorci de les Gavarres: 
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Consorci d’Aigües Costa Brava Girona: 
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Sisè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al tercer trimestre de 2022: 
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- Pagaments realitzats en el trimestre 
- Interessos de demora pagats en el trimestre 
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre, 

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

- Període mig de pagament en dies, a efectes d’aquest informe 
 
Diputació de Girona:  
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Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) : 
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Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz:  
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Consorci de les Vies Verdes:  
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Consorci de les Gavarres: 
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Consorci d’Aigües Costa Brava Girona: 
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“ 
El senyor President, comenta que passaríem als punts de l’ordre del dia i 
començaríem pels punts de la Comissió d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local. I passaríem la paraula a la senyora M. Àngels Planas 
perquè ens donés compte dels punts 5 i 6 de l’ordre del dia. 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics manifesta: Bé, moltes gràcies, president. 
Molt bon dia a tothom. Bé, és donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment 
dels terminis legals de la Diputació dels pagaments de la Diputació dels organismes. 
Estem parlant del segon i tercer trimestre. Aquest és el punt número 5. La Llei 15/2010 
estableix que les mesures de lluita contra la morositat en aquelles operacions que 
s’han establert com a mecanismes de transparència en el compliment dels terminis 
legals de pagament i l’obligació de l’emissió dels informes periòdics. Hi ha un informe 
de tresoreria on s’especifica en cada expedient pel que fa al punt 5 i pel que fa al punt 
6. És exactament el mateix, però en aquest cas per a la Xarxa Local de Municipis, el 
Xaloc. Moltíssimes gràcies! 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. És donar compte, entenem que ens queda 
donat compte. 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
6. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis 

legals de pagament l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis de la 
Diputació de Girona, corresponent al segon i tercer trimestre de 2022 – 
Tresoreria 

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

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

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC 
Període: 2n. trimestre 2022 
Carmen Gallego Marín, tresorera accidental de XALOC, en l’exercici de les 
funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 
per l’article 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, i de conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials emeto el següent informe. 
Primer.- Àmbit objectiu 
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, 
són els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials 
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb 
el disposat en la llei de contractes del sector públic. 
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió 
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i 
gener. 
Quart.- Contingut de l’informe del 2n. trimestre de 2022  
Pel que fa al segon trimestre de l’any 2022, consultada la comptabilitat de XALOC 
resulten les següents dades: 

Nombre Import %
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 423 739.014,55 78,14%
Resta de pagaments 77 206.741,86 21,86%
Pagaments totals durant el trimestre 500 945.756,41 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 0 0,00
legal a la data de tancament del trimestre natural  
Cinquè.- Remissió   
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del 
present informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva 
presentació i debat en el Ple.” 
 
Segon. “INFORME DE TRESORERIA  
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29 de 

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

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC 
Període: 3r. trimestre 2022 
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Carmen Gallego Marín, tresorera accidental de XALOC, en l’exercici de les 
funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 
per l’article 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, i de conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials emeto el següent informe. 
Primer.- Àmbit objectiu 
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, 
són els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials 
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb 
el disposat en la llei de contractes del sector públic. 
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 

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

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

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

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

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

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

3. Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats 
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un 
termini superior a 60 dies naturals. 
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4. Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a 
quinze dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments 
realitzats en aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un 
únic document a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació 
periòdica de factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput 
del termini la data corresponent a la meitat del període de la factura 
resumen periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti, 
segons el cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals 
des d'aquesta data.” 

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

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

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió 
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i 
gener. 
Quart.- Contingut de l’informe del 3r. trimestre de 2022  
Pel que fa al tercer trimestre de l’any 2022, consultada la comptabilitat de XALOC 
resulten les següents dades: 

Nombre Import %
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 359 852.358,45 99,70%
Resta de pagaments 1 2.555,35 0,30%
Pagaments totals durant el trimestre 360 854.913,80 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 6 749,04
legal a la data de tancament del trimestre natural  
Cinquè.- Remissió   
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del 
present informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva 
presentació i debat en el Ple.”” 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
7. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 3/2022 del 

pressupost de l'organisme autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) de l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i 
Pressupostos 

 
“Amb data 4 de novembre de 2022, l’organisme autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), ha rebut la solꞏlicitud 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 
signatura 
solꞏlicitud 

Descripció de la despesa  Import 

04/11/2022  Aportació econòmica del conveni de colꞏlaboració amb la Generalitat de Catalunya en 
matèria de pobresa energètica  327.000,00 € 

 TOTAL  327.000,00 € 
 
D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona, 
els crèdits extraordinaris són incoats, en el cas dels organismes autònoms, mitjançant 
una proposta del seu màxim òrgan de govern.  
 
Amb data 4 de novembre de 2022, la presidenta de l’organisme autònom Dipsalut ha 
ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 3/2022 en el 
pressupost de despeses de l’organisme.  
 
Amb data 8 de novembre de 2022, el Consell Rector de l’organisme autònom de salut 
pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha aprovat proposar al Ple de la Diputació 
de Girona l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 3/2022 del 
pressupost de despeses de l’organisme per a l’exercici 2022. 
 
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 anulꞏlacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Una vegada emès l’informe de control permanent de conformitat per part de la 
Intervenció General, 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 DI 3CE 3/2022 del 
pressupost de despeses de l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de 
Girona (Dipsalut) de l’exercici 2022, segons el detall següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Org  Prog  Eco 

ODS 
primari

+ 
secund
ari 

Codi de 
projecte 
(d'invers

ió o 
PFA) 

Tipus de 
subvenc

ió 
Descripció  Import 

1  2310  45001  01 03  -  - 
Transferència a la 
Generalitat de Catalunya – 
Conveni Pobresa Energètica 

327.000,00  

     TOTAL  327.000,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

Org  Econ  Descripció  Import 

2  87000  Romanent de tresoreria per despeses generals  327.000,00 
 TOTAL  327.000,00 
 
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, 
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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 passaríem al 7è punt, que és l’aprovació inicial de 
l’expedient de crèdit extraordinari del pressupost de l’organisme autònom de salut 
pública Dipsalut de la Diputació de Girona per a l’exercici del 2022. Senyora Planas. 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, intervé: Sí, 
moltes gràcies, alcaldessa, president... és el costum, disculpi. Doncs aquí ho vàrem 
aprovar en el Consell Rector de Dipsalut i és l’aportació econòmica del conveni de 
colꞏlaboració amb la Generalitat de Catalunya en matèria de pobresa energètica. 
L’import són 320.000 euros i es finançarà mitjançant romanent de tresoreria de les 
despeses generals. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, diu: Gràcies, president, només manifestar que 
ens abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Gràcies. Algun comentari més? Per tant, 26 vots a 
favor i 1 abstenció, quedaria aprovat aquest punt 7è. 
 
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.  
 
8. Modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada 

prèvia per a les despeses i obligacions, aplicable als ens locals adherits al 
Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals - 
Intervenció - Assistència en Control Intern Ens Locals 

 
“L’article 3 del RD 424/2017 estableix que el control intern de l’activitat 
economicofinancera del sector públic l’ha d’exercir l’òrgan interventor mitjançant 
l’exercici de la funció interventora i el control financer.  
 
En referència a la funció interventora, l’article 13 regula el règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ 
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informe de l’òrgan interventor i a proposta del president, el ple de l’entitat local podrà 
acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia. 
 
Tanmateix, es consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els extrems 
fixats pels acords del Consell de Ministres vigents, que seran d’obligada comprovació 
en el supòsits que siguin d’aplicació a les entitats locals.   
 
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de Girona, 
en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i 
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits 
bàsics, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes 
pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim 
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar 
adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció 
general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la previsió dels 
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics, (en endavant ACM2008), per als ens 
adherits al Servei d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de 
Girona. 
 
Posteriorment, amb la publicació de l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 
2018, pel que fa l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en 
l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis (en endavant 
ACM2018), aquest acord va ser modificat en les sessions plenàries de 16 d’octubre de 
2018, 17 de desembre de 2019 i 19 de maig de 2020. Els esmentats acords van ser 
publicats al Butlletí Oficial de la Província número 70, de data 11 d’abril de 2018, al 
número 210, de 2 de novembre de 2018, al número 247, de 30 de desembre de 2019 i 
al número 106, de 6 de juny de 2020, respectivament, essent vigents a partir de 
l’endemà de la seva publicació. 
 
I, finalment, amb la publicació de l’Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 
2021, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en 
l’àmbit dels convenis i transferències a comunitats autònomes realitzades de 
conformitat amb l’article 86 de la Llei general pressupostària (en endavant ACM2021), 
es va tornar a aprovar una modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia per a les deses i obligacions, aplicable als ens locals adherits al Servei 
d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona en sessió 
plenària de 23 de novembre de 2021, el qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província número 231, de 2 de desembre de 2021. 
  
Dins l’àmbit de la funció interventora, el Servei d’Assistència als Òrgans Interventors 
de les Entitats Locals ofereix, entre altres, l’Inventari d’actuacions subjectes a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptat als extrems fixats en els acords del 
Consell de Ministres en relació a l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics. 
 
Fruit de l’anàlisi i l’experiència adquirida per la Intervenció General de la Diputació de 
Girona, el Servei d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals i dels 
resultats derivats de l’exercici de la funció interventora a les entitats locals de la 
província durant aquest darrer exercici, es considera oportú incorporar algunes 
modificacions per tal d’adequar-ho a la legislació vigent i facilitar l’exercici d’aquesta 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. 
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Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció General, i en els termes que preveu 
l’article 13 del RD 424/2017 i de les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació, 
i d’acord amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Informativa 
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions dels tipus de despeses i obligacions sotmeses a 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens 
adherits al Servei d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de 
Girona, que es concreten a l’annex l d’aquest acord, els quals formen part del mateix a 
tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions 
amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el 
règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia, en adaptació als acords del Consell 
de Ministres de 30 de maig de 2008, de 20 de juliol de 2018 i de 15 de juny de 2021. 
 
SEGON. Aprovar les modificacions dels requisits bàsics a comprovar adaptats als 
acords del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de 20 de juliol de 2018 i de 15 
de juny de 2021, en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en l’annex II d’aquest acord, els 
quals formen part del mateix tots els efectes legals, per als ens adherits al Servei 
d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals. 
 
TERCER. Aprovar que les modificacions derivades d’un canvi semàntic en algun dels 
tipus de despeses o obligacions o dels requisits bàsics en l’exercici de la funció 
interventora, sempre que no impliquin un canvi d’interpretació o contingut, així com 
l’actualització de les referències legals que els emparen, podran ser actualitzades al 
llarg de l’exercici sense necessitat de nou acord. 
 
QUART. Aprovar el text refós de la Guia bàsica 01 per a l’exercici de la fiscalització i 
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic 
local, el qual s’adjunta com Annex III en aquest acord. 
 
CINQUÈ. Publicar el present acord i l’annex III corresponent al text refós de la Guia 
bàsica 01 per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de 
requisits bàsics de les entitats del sector públic local, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
SISÈ. El present acord serà vigent des de l’endemà de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sempre i quan hagi estat degudament adaptat el programa 
informàtic utilitzat per a l’emissió dels informes de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics.” 
 
El senyor President comenta que passem al punt 8è, que és una modificació dels 
requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a les despeses i 
obligacions aplicables als ens locals adherits al Servei d’assistència als òrgans 
interventors de les entitats locals. Senyora Planas, si vol continuar. 
La diputada senyora Maria Àngels Planas, manifesta: Sí, gràcies. En aquest cas 
s’incorporen modificacions en algun dels requisits a revisar, així com la descripció de 
l’inventari dels expedients subjectes a funció interventora, per tal d’adequar-los a la 
legislació vigent i facilitar també, en l’exercici d’aquesta fiscalització i intervenció 
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limitada prèvia, els requisits bàsics. És una qüestió molt tècnica en aquest cas. 
Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Doncs el donaríem per 
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.  
 
9. Aprovació de la modificació del Pla de serveis de la Diputació de Girona 

d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona - 
Intervenció - Assistència en Control Intern Ens Locals 

 
“L’article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que els ens locals tenen plena 
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb 
la legislació vigent. 
 
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (L 
7/1985), determina que són competències pròpies de la Diputació: 

a) La coordinació dels serveis municipals entre sí per garantir la prestació integral 
i adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori 
provincial (apartat a). 

b) L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. En tot cas ha de 
garantir als municipis de menys de 1.000 habitants la prestació dels serveis de 
secretaria i intervenció (apartat b).  

c) El seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de la 
província (apartat h). 

 
Addicionalment, les lletres c i d de l’article 36.2 de la mateixa L 7/1985 determinen que 
la Diputació ha de garantir l'exercici de les funcions públiques necessàries en els 
Ajuntaments, així com donar suport als Ajuntaments per a la tramitació de 
procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió, assumint-les 
quan aquells els hi encomanin. 
 
L’article 116 bis, apartat 3, de la L 7/1985 estableix que la Diputació ha d’assistir a les 
corporacions locals i colꞏlaborar amb l’Administració que exerceixi la tutela financera 
en l’elaboració i el seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en els plans 
economicofinancers.  
 
A més, la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, determina que els serveis d’assistència de les Diputacions provincials 
han d’assistir als petits municipis en les competències que li són atribuïdes a l’òrgan 
interventor referents a la comprovació material de la inversió. 
 
La funció de de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària, la 
funció de comptabilitat, així com la gestió patrimonial s’han d’exercir de conformitat 
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amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (RDLEG 2/2004), el Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos, les instruccions de comptabilitat local, el Pla general de comptabilitat 
pública, el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) i la resta de 
normativa d’aplicació. 
 
Entenent que l’exercici de les competències anteriors i l’aplicació de les previsions 
contingudes en l’ordenament jurídic, concretament les relatives a la funció de de 
control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària, la funció de 
comptabilitat i la gestió patrimonial, esdevenen un àmbit complex que requereixen de 
l’adequada especialització del personal local i atenent la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, amb 131 municipis amb població inferior a 1.000 habitants 
(59%) i únicament 20 amb població superior a 10.000 habitants (9%), la Diputació de 
Girona, en sessió plenària de 21 de novembre de 2017, va aprovar la creació del 
Servei d’assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals de la província 
de Girona. Actualment, i en virtut de la modificació del pla de serveis aprovada per 
sessió plenària de 16 de febrer de 2021, la Diputació de Girona ofereix als ens locals 
gironins, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de 
gestió, un servei d’assistència tècnica als òrgans interventors de les entitats locals amb 
la finalitat de millorar l’exercici de la funció de control intern i de comptabilitat de les 
entitats locals de Girona. 
 
El Pla de serveis d’assistència vigent fins a la data, preveu l’assistència en l’exercici 
del control intern i la funció comptable a les entitats locals. Amb la finalitat d’incorporar 
l’assistència de la gestió patrimonial , així com l’assistència material a les funcions de 
control intern i de funció comptable a l’òrgan interventor, per així millorar l’exercici de la 
funció de control intern, comptabilitat i patrimonial de les entitats locals de Girona, és 
convenient modificar el Pla de serveis actual de la Diputació de Girona d’Assistència 
als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona. 
 
Vist l’expedient instruït a l’efecte, 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 la modificació del “Pla de serveis de la Diputació de Girona 
d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona”, que es 
transcriu a continuació: 
 
“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS INTERVENTORS DE LES 
ENTITATS LOCALS DE GIRONA 
 

1. INTRODUCCIÓ 
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
determina que són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres: 
 La coordinació dels serveis municipals entre sí per garantir la prestació integral i 

adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori provincial 
(apartat a). 

 L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment 
als de menor capacitat econòmica i de gestió. En tot cas ha de garantir als 
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municipis de menys de 1.000 habitants la prestació dels serveis de secretaria i 
intervenció (apartat b).  

 El seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de la 
província (apartat h). 

Addicionalment, les lletres c i d de l’article 36.2 determinen que la Diputació ha de 
garantir l'exercici de les funcions públiques necessàries en els Ajuntaments i prestar 
suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de l'activitat 
desenvolupada en aquestes matèries per l'Administració de l'Estat i la de les 
comunitats autònomes, així com donar suport als Ajuntaments per a la tramitació de 
procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió, assumint-les 
quan aquells els hi encomanin. 
L’article 116 bis, apartat 3, estableix que la Diputació ha d’assistir a les corporacions 
locals i colꞏlaborar amb l’Administració que exerceixi la tutela financera en l’elaboració i 
el seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en els plans economicofinancers.  
La disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, estableix que els serveis d’assistència de les Diputacions provincials han 
d’assistir als petits municipis en les competències que li són atribuïdes a l’òrgan 
interventor referents a la comprovació material de la inversió. 
La funció de de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària i 
funció de comptabilitat s’han d’exercir de conformitat amb Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març (RDLEG 2/2004), el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual 
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, les instruccions de 
comptabilitat local, el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) i la resta 
de normativa d’aplicació. 
Entenent que l’exercici de les competències anteriors i l’aplicació de les previsions 
contingudes en l’ordenament jurídic relatives a la funció de de control i fiscalització 
interna de la gestió econòmica i pressupostària i funció de comptabilitat, esdevenen un 
àmbit complex que requereixen de l’adequada especialització del personal local i 
atenent la tipologia de municipis de la demarcació de Girona, amb 131 municipis amb 
població inferior a 1.000 habitants (59%) i únicament 20 amb població superior a 
10.000 habitants (9%), la Diputació de Girona ofereix als ens locals gironins, 
prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un 
servei d’assistència tècnica als òrgans interventors de les entitats locals amb la finalitat 
de millorar l’exercici de la funció de control intern i de comptabilitat de les entitats 
locals de Girona. 
Aquest Pla de Serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals beneficiaris, la 
forma de realització i el procediment de solꞏlicitud i concessió. 
 
2. INCORPORACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE – 

Agenda 2030 
Aquest pla de serveis 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 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les 
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots 
els nivells.  
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� Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial 
per aconseguir els objectius del Desenvolupament Sostenible. 

 
3. SERVEIS A PRESTAR 
3.1. RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS 
S’ofereixen els recursos indicats a continuació, prèvia solꞏlicitud d’adhesió al servei per 
part dels beneficiaris. 
3.1.1. ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
3.1.1.a) EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN 
L’objecte d’aquest servei inclou les prestacions següents: 

a) Assistència tècnica i assessorament en matèria de control intern 
Assessorament tècnic en la definició i implantació del model de control intern de 
l’entitat local, que inclou, entre d’altres prestacions, el disseny i l’actualització dels 
documents necessaris per a l’aprovació i aplicació d’aquest model, així com la 
resolució de consultes en matèria de control intern formulades per l’òrgan interventor 
de l’entitat local. 
Les consultes hauran de versar sobre qüestions de caràcter general en relació a la 
normativa reguladora de l’exercici del control intern del sector públic local i no tindran 
caràcter vinculant. En cap cas s’informarà sobre qüestions concretes vinculades a la 
tramitació dels expedients. 
 
Aquest servei també inclou la formació i assistència als usuaris en l’ús del programari, 
així com les tasques de manteniment d’aquest. 
b) Subministrament d’eines informàtiques per a l’exercici del control intern en 

format electrònic 
b.1) Subministrament d’una eina informàtica per a l’exercici del control intern 
on l’usuari podrà gestionar les tasques derivades de l’exercici del control 
intern.  
L’activació i accés a l’eina informàtica es facilitarà un cop l’entitat local hagi notificat 
l’aprovació per Ple de l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona referent 
a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei d’assistència als òrgans 
interventors de les entitats locals de Girona (en endavant, SAOIEL). 
L’assistència d’aquest servei es prestarà en les modalitats següents: 

- Modalitat integrada: consisteix en facilitar un entorn per a l’exercici del 
control intern incorporat dins el gestor d’expedients subministrat per l’oficina 
de suport a l’Administració electrònica de la Diputació de Girona. En 
conseqüència, les entitats locals beneficiàries d’aquest servei hauran d’estar 
adherides prèviament al pla provincial de suport a l’Administració electrònica 
de la Diputació de Girona. 

- Modalitat standalone: consisteix en facilitar un entorn remot per a l’exercici 
del control intern en aquelles entitats que no disposin del gestor d’expedients 
subministrat per l’oficina de suport a l’Administració electrònica de la Diputació 
de Girona. 

b.2) Activació del mòdul per a la realització de l’auditoria de sistemes anual 
per a la verificació dels registres comptables de factures, prevista com a una 
actuació obligatòria en l’exercici del control permanent planificable, en els 
termes que s’estableixen a l’article 12.3 de la L 25/2013, de factura electrònica.  
Les condicions d’activació i manteniment de l’eina estaran supeditades a la 
modalitat d’assistència del servei previst en l’apartat 3.1.1.b), punt b), d’aquest pla. 
Per tant, les entitats locals beneficiàries d’aquest servei hauran d’estar prèviament 
adherides al servei d’assistència tècnica en l’exercici de la funció de comptabilitat i 



 

 

 

33 

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

treballant amb l’eina informàtica per a la gestió pressupostària i comptable facilitada 
des del SAOIEL. 

c) Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió 
Assessorament tècnic als òrgans interventors de les entitats locals de la demarcació 
de Girona amb població inferior a 20.000 habitants, en l’exercici de la intervenció de la 
comprovació material de les inversions establerta als articles 214.2.d) del RDLEG 
2/2004 i 20 del RD 424/2017, quan la comprovació material a realitzar requereixi 
coneixements tècnics. 
Per a la prestació d’aquest servei es requerirà de solꞏlicitud expressa per cadascun 
dels expedients de contractació subjectes a intervenció de la comprovació material de 
la inversió. 
Des del SAOIEL es dictaran les instruccions que resultin necessàries per a la regulació 
del procediment de solꞏlicitud de la prestació del servei d’assistència en la intervenció 
de la comprovació material de la inversió. 
3.1.1.b) EN L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ DE COMPTABILITAT I DE GESTIÓ 
PATRIMONIAL 
L’objecte d’aquest servei inclou les prestacions següents: 
a) Assistència tècnica i assessorament en matèria pressupostària i comptable  
Assessorament tècnic en la definició i implantació del model de comptabilitat de 
l’entitat local, que inclou, entre d’altres prestacions, el disseny i l’actualització dels 
documents necessaris per a l’aprovació i aplicació d’aquest model, així com la 
resolució de consultes en matèria pressupostària i comptable formulades per l’òrgan 
interventor de l’entitat local. 
Les consultes hauran de versar sobre qüestions de caràcter general en relació a la 
normativa pressupostària i comptable i no tindran caràcter vinculant. En cap cas 
s’informarà sobre qüestions concretes vinculades a la tramitació dels expedients. 
Aquest servei també inclou la formació i assistència als usuaris en l’ús del programari. 
b) Subministrament d’eines informàtiques per a l’exercici de la funció de 

comptabilitat 
b.1) Subministrament d’una eina informàtica per a la gestió pressupostària i 
comptable, així com la seva instalꞏlació i posada en marxa.  
L’assistència d’aquest servei es podrà prestar en les modalitats següents: 

- Modalitat de proveïdors d’aplicacions (modalitat ASP): consisteix en 
facilitar un accés remot al programari específic, instalꞏlat en els servidors 
informàtics de Diputació de Girona, mitjançant enllaç telemàtic. Aquesta 
modalitat permet a la Diputació de Girona la instalꞏlació de sistemes de 
control remot i de les actualitzacions de versions de programa que decideixi. 
Totes les tasques de manteniment i instalꞏlació es realitzaran des dels equips 
centrals de Diputació de Girona, inclosa la migració de dades de l’exercici en 
què es posa en marxa. 

- Modalitat d’instalꞏlació en local (modalitat Local): consisteix en facilitar un 
accés al programari específic instalꞏlat en els propis servidors de l’entitat local, 
residint les dades de l’entitat local als seus propis servidors. En aquesta 
modalitat l’ens beneficiari ha d’instalꞏlar les actualitzacions de versions de 
programa que es determinin des de la Diputació de Girona. Així mateix, 
l’entitat local es farà càrrec del suport informàtic necessari, realitzant-se les 
actualitzacions i atenció o suport del programari directament pel proveïdor de 
l’aplicació i haurà d’assumir els costos de la migració de dades de l’exercici en 
què es posa en marxa. 

Per a la prestació d’aquest servei es tindrà en compte que: 
- La modalitat ASP s’aplicarà a totes les entitats locals amb població inferior o 

igual a 5.000 habitants.  
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- La modalitat Local s’aplicarà a totes les entitats locals amb població superior a 
20.000 habitants, i aquelles que per requeriments tècnics no puguin optar a la 
modalitat ASP. 

- En el cas de les entitats locals amb població entre 5.000 i 20.000 habitants 
podran optar entre la modalitat ASP i la modalitat Local. 

b.2) Activació del mòdul per a la gestió del cost efectiu dels serveis, així com 
la seva instalꞏlació i posada en marxa.  
Per a l’activació i accés a l’eina informàtica les entitats locals beneficiàries d’aquest 
servei hauran d’estar treballant amb l’eina informàtica per a la gestió pressupostària 
i comptable facilitada des del SAOIEL. 
L’assistència d’aquest servei es podrà prestar en les modalitats següents: 

- Modalitat de proveïdors d’aplicacions (modalitat ASP): consisteix en 
facilitar un accés remot al programari específic, instalꞏlat en els servidors 
informàtics de Diputació de Girona, mitjançant enllaç telemàtic. Aquesta 
modalitat permet a la Diputació de Girona la instalꞏlació de sistemes de 
control remot i de les actualitzacions de versions de programa que decideixi. 
Totes les tasques de manteniment i instalꞏlació es realitzaran des dels equips 
centrals de Diputació de Girona, inclosa la migració de dades de l’exercici en 
què es posa en marxa. 

- Modalitat d’instalꞏlació en local (modalitat Local): consisteix en facilitar un 
accés al programari específic instalꞏlat en els propis servidors de l’entitat local, 
residint les dades de l’entitat local als seus propis servidors. En aquesta 
modalitat l’ens beneficiari ha d’instalꞏlar les actualitzacions de versions de 
programa que es determinin des de la Diputació de Girona. Així mateix, 
l’entitat local es farà càrrec del suport informàtic necessari, realitzant-se les 
actualitzacions i atenció o suport del programari directament pel proveïdor de 
l’aplicació i haurà d’assumir els costos de la migració de dades de l’exercici en 
què es posa en marxa. 

En qualsevol cas, es subministrarà l’eina en la mateixa modalitat que es presti el 
servei de subministrament de l’eina informàtica per a la gestió pressupostària i 
comptable prevista a l’apartat b.1) anterior. 

c) Subministrament d’una eina informàtica per a la gestió integral del patrimoni, 
així com la seva instalꞏlació i posada en marxa. 

Per a l’activació i accés a l’eina informàtica caldrà complir els següents requisits: 
- El servei s’iniciarà a 1 de gener de l’exercici següent al qual s’hagi fet la petició 

d’adhesió, és a dir, per anys naturals. 
- Les entitats locals beneficiàries d’aquest servei hauran d’estar treballant amb 

l’eina informàtica per a la gestió pressupostària i comptable facilitada des del 
SAOIEL. 

- L’entitat local ha d’haver aprovat per Ple l’adhesió a l’acord adoptat per la 
Diputació de Girona referent a l’aprovació del Manual de normes i procediments 
que estableixen els criteris a seguir per l’entitat local per a la gestió del patrimoni. 

L’assistència d’aquest servei es podrà prestar en modalitat de proveïdors d’aplicacions 
(modalitat ASP) o en modalitat d’instalꞏlació en local (modalitat Local). En qualsevol 
cas, es subministrarà l’eina en la mateixa modalitat que es presti el servei de 
subministrament d’una eina informàtica per a la gestió pressupostària i comptable 
previst a l’apartat anterior. 
3.1.2. ASSISTÈNCIA MATERIAL 
3.1.2.a) Assistència material a les funcions de control intern i comptable de 
l’òrgan interventor 
Aquesta assistència es circumscriu única i exclusivament a la realització de 
treballs tècnics, de confecció d’expedients, de la seva tramitació i de gravació 
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material de dades, que es realitzaran d’acord amb els criteris i models establerts 
pel Servei d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona, 
a la vista de la normativa vigent, la doctrina emanada sobre la matèria, les 
millors pràctiques advertides fins a la data i l'experiència adquirida en el propi 
Servei d’assistència. 
En qualsevol cas, això no implicarà, directa o indirectament, l’assumpció de les 
funcions de l’òrgan interventor, ni qualsevol forma de corresponsabilitat o judici 
favorable de les decisions a prendre autònomament pels/per les secretaris/àries-
interventors/es de l’entitat local, respecte al seu contingut o sobre la pertinença o 
oportunitat de la tramitació dels corresponents expedients i les seves propostes de 
resolució que correspondrà exclusivament als funcionaris indicats. 
Aquest servei comprèn l’assistència en les tasques derivades de les funcions de 
control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i de 
comptabilitat que detalla l’article 4 del RD 128/2018, i que a títol enunciatiu i no 
exhaustiu es determinen a continuació: 

a) Desenvolupament de la comptabilitat financera i la d’execució del pressupost 
de l’entitat local, d’acord amb les normes generals i les dictades pel ple de 
l’entitat local. 

b) Confecció de l’expedient del compte general de l’entitat local. 
c) Confecció, d’acord amb els criteris generalment acceptats, dels estats integrats 

i consolidats dels comptes que determini el ple de la corporació. 
d) Elaboració i remissió al ple de la informació d’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 
establerta. 

e) Gestió i seguiment del registre comptable de factures per complir amb els 
objectius de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, i emissió dels informes que 
la normativa en matèria de morositat i factura electrònica exigeixen. 

f) Emissió dels informes derivats de l’exercici de la funció interventora. 
g) Emissió dels informes derivats de l’exercici del control financer. 
h) Confecció del projecte de l’expedient del pressupost anual, i del pla 

pressupostari a mig termini. 
i) Elaboració i confecció de l’informe resum de la funció interventora (art. 15 RD 

424/2017), i de l’informe resum anual de l’exercici del control intern (art. 37 RD 
424/2017). 

j) Elaboració i confecció de l’expedient de la liquidació anual del pressupost de 
l’entitat local. 

k) Elaboració i confecció de l’expedient del cost efectiu del servei. 
l) Elaboració i confecció de l’expedient de les línies fonamentals del pressupost. 
m) Elaboració del Pla anual de control financer. 
n) Confecció dels expedients de modificacions pressupostàries, els derivats 

d’incompliments de les regles fiscals, i qualsevol altre expedient que derivi de la 
gestió pressupostària establert per la normativa vigent. 

o) Remissió de la informació econòmica financera al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública, al Tribunal de Comptes i als òrgans de control extern així com a altres 
organismes de conformitat amb el que estableix la normativa vigent. 

p) Qualsevol altra tasca necessària per al desenvolupament de les funcions de 
control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i 
funció de comptabilitat. 
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Aquest servei es prestarà únicament a les entitats locals de la demarcació de Girona 
que compleixin, amb caràcter previ a la prestació dels serveis, els següents requisits: 

o Pressupost de despesa corrent igual o inferior a 350.000€. 
o Estar adherides al servei d’assistència en l’exercici de la funció de control intern 

i comptable indicats en l’apartat 3 d’aquest Pla.  
o Estar adherides al servei d’administració electrònica de la Diputació de Girona. 
o Tenir delegada la gestió tributària i recaptació a un ens supramunicipal. 

Per a la prestació d’aquest servei es requerirà de solꞏlicitud expressa de l’assistència, 
i, com a mínim, el compliment per part de les entitats solꞏlicitants dels següents 
requisits, amb la finalitat de poder desenvolupar correctament les tasques detallades 
en aquest apartat: 

- Facilitar els permisos i accessos a les plataformes i aplicacions informàtiques 
que es requereixin, necessaris per al compliment de les obligacions atribuïdes 
a l’òrgan interventor. 

- Facilitar la documentació que es requereixi des del SAOIEL. 
L’incompliment d’aquests requisits implicarà la denegació i/o revocació i/o renúncia de 
la prestació del servei per part del SAOIEL, en no poder-se dur a terme, en les 
condicions requerides des del servei. 
Des del SAOIEL es dictaran les instruccions que resultin necessàries per a la regulació 
del procediment i requeriments a complir per a la solꞏlicitud de l’assistència íntegra a 
les funcions de control intern i comptable de l’òrgan interventor. 
3.1.2.b) Assistència als secretaris interventors de la Diputació de Girona 
Aquesta assistència es circumscriu única i exclusivament a la realització de treballs 
tècnics, de confecció d’expedients, de la seva tramitació i de gravació material de 
dades, que es realitzaran d’acord amb els criteris i models establerts pel Servei 
d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona, a la vista de la 
normativa vigent, la doctrina emanada sobre la matèria, les millors pràctiques 
advertides fins a la data i l'experiència adquirida en el propi Servei d’assistència. En 
cap cas implicarà, directa o indirectament, l’assumpció de les funcions de l’òrgan 
interventor, ni qualsevol forma de corresponsabilitat o judici favorable de les decisions 
a prendre autònomament pels/per les secretaris/àries-interventors/es de l’entitat local, 
respecte al seu contingut o sobre la pertinença o oportunitat de la tramitació dels 
corresponents expedients i les seves propostes de resolució que correspondrà 
exclusivament als funcionaris indicats. 
Aquest servei comprèn, l’assistència en les tasques que es determinen a continuació: 

a) Confecció del projecte de l’expedient del pressupost anual, i del pla 
pressupostari a mig termini. 

b) Expedients d’incorporació de romanents. 
c) Confecció de l’informe resum de la funció interventora (art. 15 RD 424/2017). 
d) Confecció de l’informe resum anual de l’exercici del control intern (art. 37 RD 

424/2017). 
e) Confecció de l’expedient de la liquidació anual del pressupost de l’entitat local. 
f) Confecció dels informes derivats de l’exercici del control permanent planificable 

obligatori. 
g) Confecció de l’expedient del compte general de l’entitat local. 
h) Elaboració i confecció de l’expedient del cost efectiu del servei. 
i) Elaboració i confecció de l’expedient de les línies fonamentals del pressupost. 
j) Elaboració del Pla anual de control financer. 
k) Obligacions trimestrals de subministrament d’informació. 

Aquest servei es prestarà únicament a les entitats locals de la demarcació de Girona a 
les quals se’ls hi presti el servei de secretaria-intervenció per la Diputació de Girona de 
forma integral. 
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Aquestes entitats han de complir, amb caràcter previ a la prestació dels serveis, els 
següents requisits: 

o Estar adherides al servei d’assistència en l’exercici de la funció de control intern 
i comptable indicats en l’apartat 3 d’aquest Pla.  

o Estar adherides al servei d’administració electrònica de la Diputació de Girona. 
o Tenir delegada la gestió tributària i recaptació a un ens supramunicipal. 

3.2 RECURSOS FORMATIUS 
Es dissenyarà un Pla de formació anual que tindrà en compte les necessitats dels ens 
locals i les novetats legislatives, organitzatives i tècniques en l’àmbit temàtic d’aquest 
pla de serveis.  
Es preveu la creació de grups de treball amb els ens locals interessats en 
temàtiques específiques per aprofundir sobre aquests temes i per facilitar 
l’aprenentatge compartit a partir de l’intercanvi d’experiències.   
3.3 RECURSOS INFORMATIUS 
S’habilitarà un espai a la pàgina web de la Diputació on es podran consultar i 
descarregar documents, models, bases de dades i normativa relacionada amb 
les funcions de l’òrgan interventor. Alguns d’aquests recursos informatius 
s’oferiran sota prèvia subscripció de l’usuari i podran incloure sistemes d’avisos 
d’actualització.   

a) Informació periòdica als ens locals:  
1. Butlletí informatiu sobre temàtiques relacionades amb l’exercici de 

les funcions dels òrgans interventors locals. 
Reculls de normativa  
1. Recull i repositori digital de normativa rellevant pel compliment de 

les disposicions en matèria de funció de control intern, funció de 
comptabilitat i gestió patrimonial. 
Recull i repositori digital d’instruccions i altra documentació 
rellevant pel compliment de les disposicions en matèria de funció 
de control intern,  funció de comptabilitat i gestió patrimonial. 

b) Modelatge de documents i informació d’interès:  
1. Modelatge en matèria de control intern: 

1.1. Funció interventora 
1.2. Control financer 
1.3. Planificació 
1.4. Resultats de l’exercici del control intern 

2. Modelatge en matèria comptable i econòmica: 
.1. Pressupost 
.2. Execució pressupostària 
.3. Modificacions de crèdit 
.4. Liquidació del pressupost 
.5. Compte general 
.6. Cost efectiu del servei 
.7. Obligacions trimestrals 

c) Bases de dades i fonts d’informació en dades obertes:  
 Recull de preguntes freqüents (FAQs) d’interès pels ens locals.  
 Recull de manuals formatius en matèria de control intern, funció 

de comptabilitat i gestió patrimonial. 
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 Altres bases d’interès pels ens locals en matèria de control intern, 
funció de comptabilitat i gestió patrimonial. 

 
4. BENEFICIARIS DEL PLA I CRITERIS DE SELECCIÓ  
Poden solꞏlicitar els recursos del Pla de Serveis totes les entitats locals de la 
demarcació de Girona que reuneixin el requisits i condicions establertes en 
l’apartat 3 d’aquest Pla. 
Les previsions d’assistència previstes en aquest pla s’adaptaran a la disponibilitat i 
suficiència de recursos humans i tecnològics adscrits al Servei d’assistència. 
En el cas que no es poguessin atendre totes les solꞏlicituds rebudes tècnicament 
viables, el criteri de priorització serà l’atenció als municipi de menor població. 
 
5. FINANÇAMENT DEL SERVEI 
Els recursos inclosos dins d’aquest pla de serveis es finançaran amb els 
recursos propis de la Diputació de Girona. 
Els recursos es prestaran amb els mitjans propis del SAOIEL, dependent de la 
Intervenció general, sense perjudici de la contractació de colꞏlaboració externa 
quan resulti necessària. 
 
6. SOLꞏLICITUD, ADHESIÓ I CONCESSIÓ DELS SERVEIS 
Els òrgans interventors interessats en els serveis indicats en aquest Pla, hauran de 
solꞏlicitar l’adhesió al servei, a través de l’alcalde-president de l’entitat local, mitjançant 
el formulari de solꞏlicitud normalitzat que estarà disponible a la pàgina web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT, 
juntament amb un certificat de la resolució d’alcaldia o presidència en la qual s’aprova 
l’adhesió al Servei d’Assistència als òrgans interventors de les Entitats Locals de 
Girona. 
Les entitats dependents de les entitats locals, com ara organismes autònoms o 
consorcis, no hauran de presentar solꞏlicitud expressa pels serveis, sinó que l’entitat 
local de la qual depenen haurà d’informar les dades corresponents a aquestes entitats 
en el formulari normalitzat de solꞏlicitud del servei. En aquests casos els seran 
d’aplicació els mateixos requisits i beneficis que l’entitat matriu. 
Una vegada registrada la solꞏlicitud d’adhesió al/als servei/s, el SAOIEL l’analitzarà i 
comunicarà a l'entitat local l’abast dels treballs a realitzar, així com la planificació 
prevista.  
Per als recursos indicats en els apartats 3.1.1.a), subapartat c) i 3.1.2.a) d’aquest Pla, 
a més, caldrà fer les corresponents solꞏlicituds individualitzades amb les dades i 
informació que sigui requerida. 
Els recursos informatius de l’apartat 3.3 estaran a disposició dels ens locals 
mitjançant accés lliure a l’entorn web del servei o amb la subscripció als 
formularis establerts. 
 
7. NORMES DE DESENVOLUPAMENT  
Es faculta al President de la Diputació perquè, previ informe de la Intervenció general, 
pugui dictar, mitjançant la corresponent resolució, les normes de desenvolupament 
que resultin necessàries per a la interpretació i desenvolupament del present Pla. 
 
8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
La Diputació i l’ens local beneficiari de qualsevol dels recursos que es recullen 
en aquest Pla s’obliguen a complir el Reglament general de protecció de dades 
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i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. En tots aquells recursos en els que la Diputació 
tracta dades personals dels ens locals aquest últim tindrà la consideració de 
responsable del tractament de les dades (en el sentit de l’article 4.7 del 
Reglament general de protecció de dades) assumint la Diputació de Girona les 
responsabilitats pròpies de l’encarregat del tractament (en el sentit de l’article 
4.8 del Reglament general de protecció de dades). 
 

El detall de les obligacions i responsabilitats i les condicions de l’encàrrec de 
tractament en matèria de protecció de dades personals per cada un dels 
recursos en els que existeix accés a dades personals regulats en aquest Pla 
consten com a annex 1 d’aquest pla. 
 
9. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS  
Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació, i els serveis que recull es poden solꞏlicitar durant tot 
l’any. 
 
ANNEX 1. DETALL DE LES OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS I LES 
CONDICIONS DE L’ENCÀRREC DE TRACTAMENT EN MATÈRIA DE 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS PER CADA UN DELS RECURSOS 
EN ELS QUE EXISTEIX ACCÉS A DADES PERSONALS REGULATS EN 
AQUEST PLA 
 Responsabilitats i dades objecte de tractament 

1. L’ens local obtentor del servei o recurs i la Diputació de Girona s’obliguen a 
complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades 
(RGPD)) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (LO 3/2018 de protecció de dades 
personals). 

2. La prestació de determinats serveis i recursos regulats en aquest Pla de Serveis 
comporta el tractament de dades personals responsabilitat de l’ens local per part 
de la Diputació de Girona, que tractarà aquestes dades en qualitat d’encarregada 
del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de 
dades, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. La Diputació de Girona, com a encarregada del tractament, 
complirà en tot moment els principis i aplicarà les mesures previstes al Reglament 
general de protecció de dades, a la LO 3/2018 de protecció de dades personals i 
l’Esquema Nacional de Seguretat (regulat pel Reial Decret 3/2010, de 8 de gener). 
Aquestes obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de 
coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per 
l’ens local que encomana. 

3. L’incompliment de les presents clàusules pot comportar que la Diputació de 
Girona, encarregada del tractament, sigui considerada responsable del tractament, 
havent d’assumir les responsabilitats previstes a la normativa de protecció de 
dades. 
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4. Els serveis regulats en aquest pla en els que existeix, per part de la Diputació, 
un tractament de dades personals per compte de l’ens local estan subjectes al 
següent: 

� Responsable del tractament de les dades: Diputació de Girona. 
� Finalitat del tractament: registrar els usuaris dels serveis de la Diputació 

de Girona d’assistència als òrgans interventors i prestació del servei. 
� Categories d’interessats: persones interessades en el servei 

d’assistència als òrgans interventors. 
� Categories de dades personals: identificatives, acadèmiques i 

professionals, ocupació . 
� Actuacions que comporta el tractament: Recollida, elaboració, 

organització o estructuració, utilització, conservació, consulta, acarament, 
supressió o destrucció, registre, adaptació o modificació, extracció, 
cancelꞏlació, comunicació o transmissió, interconnexió, limitació, difusió o 
qualsevol altre forma d’habilitació. 

� Lloc on s’efectuarà el tractament: Equips i sistemes propis de la 
Diputació de Girona. 

� Allotjament de les dades: Sistemes de la Diputació de Girona. 
� Durada de l’encàrrec de tractament: Encàrrec vigent mentre duri la 

prestació del servei en els termes del Pla de serveis. 
 Obligacions de la Diputació de Girona 

1. La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament només per a 
la finalitat o finalitats pròpies d'aquest encàrrec. 

2. Llevat dels casos necessaris per a complir l’objecte de l’encàrrec, la Diputació 
no comunicarà dades personals a terceres persones, excepte amb 
l’autorització expressa de l’ens local o en els supòsits legalment admissibles, i 
en tot cas sempre en consonància amb les finalitats pròpies de la prestació del 
servei. 

3. La Diputació declara disposar d’una descripció general de les mesures 
tècniques i organitzatives de seguretat que ha adoptat i aplicarà al tractament 
de les dades. 

4. Si la Diputació considera que alguna de les instruccions rebudes de l’ens local, 
relatives al tractament de les dades, contradiu l’RGPD o qualsevol altra 
disposició en matèria de protecció de dades, informarà d’aquesta circumstància 
immediatament a l’ens local. 

5. El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que 
tractin les dades responsabilitat de l’ens local, quedarà obligat a mantenir el 
deure de confidencialitat respecte de les dades personals a les quals tingui 
accés en virtut d’aquest encàrrec, obligació que no està limitada temporalment i 
que perdurarà finalitzada la relació contractual o funcionarial amb la Diputació. 
La Diputació garantirà que aquest personal hagi rebut la formació adequada i 
s’hagi compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat 
i a complir les mesures de seguretat corresponents. 

6. La Diputació colꞏlaborarà amb l’ens local si ha d’efectuar avaluacions d’impacte 
relatives a la protecció de dades i, si s’escau, formular consultes prèvies a 
l’autoritat de control. 

7. La Diputació posarà a disposició de l’ens local la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per facilitar la 
realització de les auditories que efectuï l’ens local o un auditor designat per 
l’ens local. 

8. La Diputació posarà a disposició de l’ens local la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per facilitar la 
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realització de les auditories que efectuï l’ens local o un auditor designat per 
l’ens local. 

9. L’atenció a l’exercici dels drets per part de les persones afectades correspondrà 
a l’ens local. Si les persones afectades s’adrecessin a la Diputació per exercir 
els seus drets, la Diputació ho comunicarà a l’ens local per escrit en el termini 
màxim de dos dies hàbils. Li lliurarà també tota la informació que pugui ser 
rellevant per atendre la solꞏlicitud. 

10. La Diputació informarà a la persona Delegada de protecció de dades de l’ens 
local, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim de 24 
hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals de les quals 
tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar, si s’escau, la incidència. 

 Obligacions de l’ens local 
 Correspon a l’ens local, com a responsable del tractament: 

.1. Informar a les persones interessades del tractament de les seves dades. 

.2. Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets. 

.3. Realitzar, si s’escau, una avaluació de l'impacte en la protecció de dades 
de les operacions de tractament. 

.4. Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en 
el cas que pertoqui. 

.5. Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització 
d’auditories. 

 En relació a les violacions de seguretat que es produeixin en el tractament de les 
dades, en base a la informació obtinguda directament o rebuda de la Diputació, 
l’ens local donarà compliment a l’article 33 de l’RGPD, valorant si correspon 
comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i a les persones 
interessades les violacions de seguretat de les dades i, en cas afirmatiu, procedir a 
la notificació i portar a terme les actuacions i operacions que se’n derivin. 

 Encàrrec de tractament 
 En el cas que la Diputació hagués d’encarregar alguna operació de tractament ho 

comunicarà prèviament i per escrit a l’ens local, amb una antelació mínima de 
quinze dies naturals, informant de les operacions de tractament que es volen 
encarregar i, de forma clara i inequívoca, de les dades de qui rebrà l’encàrrec, que 
es podrà dur a terme si l’ens local no manifesta la seva oposició en el termini 
indicat. En el cas que l’ens local no autoritzés l’encàrrec ho haurà de motivar i, en 
base a aquesta informació, la Diputació valorarà si pot seguir oferint el servei 
sense efectuar l’encàrrec o bé per mitjà d’un altre encarregat. 

 En el cas que la Diputació encarregui operacions de tractament, qui els efectuï 
assumirà també la condició d’encarregat del tractament, estarà obligat a complir les 
obligacions que aquest document estableix, així com les instruccions que dicti l’ens 
local. Correspondrà a la Diputació regular la nova relació mitjançant un contracte o 
qualsevol altre acte jurídic vàlid, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a 
les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els 
mateixos termes i amb les mateixes garanties per als drets de les persones 
afectades. Si el subencarregat ho incomplís la Diputació continuarà essent 
plenament responsable davant l’ens local pel que fa als perjudicis que es puguin 
causar. 

 Realització d’estadístiques 
D’acord amb els articles 5.b) i 89 de l’RGPD, la Diputació de Girona podrà fer 
explotacions amb finalitats estadístiques de les dades objecte dels tractaments 
descrits. El tractament d’aquestes dades per aquesta finalitat es portarà a terme de 
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forma dissociada, de manera que ni directament ni indirectament sigui possible la 
identificació de les persones interessades a qui corresponen les dades. 
 Finalització de l’encàrrec 
Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació deixarà de tractar les dades, abstenint-se 
de portar a terme cap acció que pogués comportar un nou accés. 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, els interlocutors entre 
l’ens local obtentor del recurs i la Diputació seran les persones Delegades de 
Protecció de Dades d’ambdues institucions.” 
 
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 9è, que és l’aprovació de la 
modificació del Pla de serveis de la Diputació de Girona d’assistència als òrgans 
interventors de les entitats locals. Si vol continuar. 
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, diu: Sí, 
seguim també amb qüestions tècniques, en aquest cas es modifica el Pla de serveis 
amb la finalitat d’incorporar el Servei d’assistència en matèria de funcions de control 
intern i comptable en l’òrgan interventor que no estava previst en aquest pla de serveis 
vigent, i bé, és per poder millorar l’exercici d’aquestes funcions en els municipis de 
menor població i de menys capacitat econòmica i de gestió. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Quedaria aprovat, doncs? 
 
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.  
 
10. Aprovació de la Guia per a l'aplicació dels criteris comptables i de les 

normes de reconeixement i valoració dels elements de l'immobilitzat, 
aplicable als ens locals adherits al Servei d'Assistència a l'òrgan 
interventor de les Entitats Locals - Intervenció - Assistència en Control 
Intern Ens Locals 

 
“En data 23 de novembre de 2021 i publicat al BOP núm. 231 de data 2 de desembre 
de 2021, el Ple de la Diputació de Girona adopta l’acord referent a l’aprovació del 
“Manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir per l’entitat en 
aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de 
reconeixement i valoració recollits en el pla general de comptabilitat pública adaptat a 
l’administració local”.  
 
La regla 8 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local i la regla 9 de l’Ordre HAP/1782/2013, 
de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model simplificat de 
comptabilitat local i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, 
aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, estableixen que correspon al 
Ple, previ informe de la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat, entre d’altres, les següents funcions: 
1) Aprovar les normes que regulen els procediments administratius a seguir en la 

gestió comptable de l’entitat local, a fi de garantir l’adequat registre en el sistema 
d’informació comptable de totes les operacions, en l’oportú ordre cronològic i amb 
la menor demora possible. 
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2) Determinar els criteris a seguir per l’entitat local en l’aplicació del marc conceptual 
de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en 
el Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local, entre els que 
s’inclouen els criteris referents a l’amortització dels elements de l’immobilitzat, i si 
correspon, optar pel model de la revalorització per a la valoració posterior de 
l’immobilitzat. 

 
Degut a la revisió del Manual derivat del seu ús en el dia a dia, així com l’adequació als 
requeriments normatius, s’ha vist la necessitat de modificar-lo i adaptar el document a 
les necessitats reals del servei. Fruit d’aquest treball s’ha elaborat la “Guia per a 
l’aplicació dels criteris comptables i de les normes de valoració dels elements de 
l’immobilitzat” deixant sense efecte el “Manual de normes i procediments que 
estableixen els criteris a seguir per l’entitat en aplicació del marc conceptual de la 
comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el pla 
general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local”. 
 
Entre els serveis d’assistència inclosos en l’àmbit del Servei d’Assistència als Òrgans 
Interventors de les Entitats Locals de Girona, i concretament dins l’àmbit del patrimoni 
ofereix, entre d’altres, el subministrament d’una eina informàtica per a la gestió integral 
del patrimoni, la “Guia per a l’aplicació dels criteris comptables i de les normes de 
reconeixement i valoració dels elements de l’immobilitzat”, modelatge de documents i 
informació d’interès, formació i assistència als usuaris.  
  
La solꞏlicitud d’aquest servei implicarà l’adhesió a l’acord de Ple de la Diputació de 
Girona referent a l’aprovació de la “Guia per a l’aplicació dels criteris comptables i de 
les normes de reconeixement i valoració dels elements de l’immobilitzat”.  
 
Per tot això, vist l’informe proposta emès per la Intervenció General, i en els termes que 
preveuen la Regla 8 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local i la Regla 9 de l’Ordre 
HAP/1782/2013, de 20 de setembre, pel que s’aprova la Instrucció del model simplificat 
de comptabilitat local, i de les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació, i 
d’acord amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Informativa 
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar la “Guia per a l’aplicació dels criteris comptables i de les normes de 
reconeixement i valoració dels elements de l’immobilitzat”, que s’adjunta com a Annex l, 
a utilitzar pels municipis de la província de Girona, que s’adhereixen al Servei 
d’Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals per a la gestió del patrimoni, 
deixant sense efecte el “Manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir 
per l’entitat en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de 
reconeixement i valoració recollits en el pla general de comptabilitat pública adaptat a 
l’administració local”. 
 
SEGON. Publicar el present acord i el seus annexos (Annex l) en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.  
 
TERCER. El present acord serà vigent des de l’endemà de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sempre i quan hagi estat degudament adaptat el 
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programa informàtic utilitzat per a la gestió de béns, drets i obligacions objecte 
d’inventari.  
 

ANNEX I 
 
GUIA PER A L’APLICACIÓ DELS CRITERIS COMPTABLES I DE LES 
NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ DELS ELEMENTS DE 
L’IMMOBILITZAT 
 
INTRODUCCIÓ 
 
S’entén per immobilitzat el conjunt d’elements patrimonials de l’entitat local, tangibles i no 
tangibles, que es reflecteixen a l’actiu amb caràcter permanent i que no estan destinats a la 
venda, sinó a la producció de béns i serveis públics com objecte de l’activitat pròpia de l’entitat 
local. 
 
Per tant, els trets que caracteritzen l’immobilitzat són: 

1. Ser elements d’actiu; 
2. Tenir caràcter de permanència en el temps; 
3. I, no estar destinats a la venda. 

 
Aquestes característiques han de ser considerades en el seu conjunt i són aplicables a tots els 
béns i drets que constitueixen l’immobilitzat d’un ens. 
 
La regla 8 de la ICAL2013 normal i la regla 9 de la ICAL2013 simplificada, estableixen que 
correspon al Ple, previ informe de la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la 
funció de comptabilitat, entre d’altres, les següents funcions: 

� Aprovar les normes que regulen els procediments administratius a seguir en la 
gestió comptable de l’entitat local, a fi de garantir l’adequat registre en el sistema 
d’informació comptable de totes les operacions, en l’oportú ordre cronològic i amb la menor 
demora possible. 

� Determinar els criteris a seguir per l’entitat local en l’aplicació del marc conceptual 
de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla 
general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local, entre els que s’inclouen els 
criteris referents a l’amortització dels elements de l’immobilitzat, i si correspon, optar pel 
model de la revalorització per a la valoració posterior de l’immobilitzat. 

 
CLASSIFICACIONS I CRITERIS DE GESTIÓ PER A LA CATALOGACIÓ DELS BÉNS 
 
La codificació és el tipus de classificació que ha de permetre catalogar els béns segons la seva 
tipologia tenint en compte criteris tècnics, de gestió, jurídics i comptables. 
 
Les classificacions que s’han definit a l’eina informàtica en funció d’aquests criteris es 
caracteritzen pel següent: 

a) Tenen com a objectiu determinar uns criteris únics de gestió d’acord amb les 
diferents tipologies de béns existents en el patrimoni de cada entitat, garantint un inventari 
homogeni. 

b) Permeten fer cerques en diferents nivells de l’estructura jeràrquica, així com 
l’ordenació de les classificacions definides. 

c) Permeten que el bé inventariat sigui identificable, localitzable i homogeni respecte 
la resta de béns iguals. 

d) Es cataloguen en una codificació jeràrquica de 4 nivells, essent el codi de 
classificació de la forma G.S.CC.FF, on: 

- G  Codi de Grup 
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- G.S. Codi de Subgrup 
- G.S.CC Codi de Classe 
- G.S.CC.FF Codi de Classificació 

e) Permeten anotar per separat els béns que conformen l’inventari general 
consolidat, i cadascun dels inventaris parcials que l’integren, segons la seva naturalesa i 
d’acord amb els epígrafs i subepígrafs establerts a l’article 106 del D 336/1988. 

 
Amb l’objectiu de crear una metodologia de treball que compleixi amb els principis generals 
d’eficiència i eficàcia, d’acord amb la L 40/2015, però respectant també l’article 112 del 
D336/1988 sobre la individualització dels béns a l’elaboració de l’inventari, les formes de gestió 
definides a l’eina informàtica de gestió patrimonial (GPA) per als diferents tipus d’immobilitzat, 
es concreten amb les següents: 
 

Simple 

Béns formats per una sola unitat indivisible (per exemple, un cotxe o un 
edifici) o per vàries unitats no susceptibles de ser separades sense 
destruir el bé com a tal, considerant-lo d’acord amb criteris de 
funcionalitat i utilitat.  

Per quantitat 

Béns que, de forma individual, reuneixen característiques similars, però 
per simplificar la gestió és convenient agrupar-los sota un mateix 
concepte, sent necessari conèixer el nombre total de béns existents. 
Aquests béns porten associat únicament el criteri quantitatiu 
d’adquisició i aquest fa referència al cost d’adquisició total dels béns i el 
nombre d’unitats que el formen.  
S'ha de tenir en compte que durant la vida útil dels béns agrupats per 
quantitat es poden produir baixes materials. Sobre aquests béns es 
gestionen baixes parcials, és a dir, serà necessari comunicar el nombre 
d'elements que es donen de baixa per mantenir la imatge fidel de 
l'inventari i conseqüent amb la realitat patrimonial. 

Complexa 

Béns adquirits de forma conjunta i amb característiques diverses per a 
la realització d'un bé inventariable. És a dir, són béns formats per una 
sèrie de components o elements que no constitueixen, per si sols, béns 
funcionalment útils sinó que totes les seves parts unides formen un tot 
que funciona com a bé independentment. En general, són béns que 
requereixen instalꞏlació. 
El bé complex es localitza on estigui ubicat físicament. En el cas que 
els components estiguin situats en diferents localitzacions, s’ha de 
prendre com a localització del bé la del component principal. 

Inversió general 

Béns diversos que, pel seu baix cost individual, el seu elevat nombre, la 
seva mobilitat o gran dispersió, no és efectiu realitzar un control 
individualitzat de cadascuna de les unitats físiques que el componen, 
per la qual cosa són tractats com un bé únic. Sobre aquest tipus de 
béns no opera cap criteri quantitatiu d’adquisició, i les inversions sobre 
aquests conceptes que es realitzin en el bé que correspongui 
s’imputaran com una millora d’aquest.  
Per a cada entitat i exercici econòmic s’ha de crear una inversió general 
per cada classificació de bé definida. I per tant, sobre aquests béns no 
es gestionen baixes parcials, però han de donar-se de baixa una 
vegada el bé hagi estat amortitzat totalment. 
La inversió general, a diferència del tipus de gestió per quantitat, 
es dona d’alta pel valor total de cada adquisició sense identificar 
el nombre d’elements.  
A més, aquest tipus de gestió es diferencia de la complexa en el fet que 
aquesta última es compon de parts, peces o elements que per separat 
no són constitutius de ser un bé funcionalment útil per l’entitat, mentre 
que l’altra està composta per un conjunt de béns individualment 
complets però que, a efectes operatius, s’agrupen en un sol concepte 
inventariable. 
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Els criteris de gestió que s’han de definir, a nivell de classificació, per cadascun dels béns que 
integren l’inventari són els següents: 
 

Definició de la 
classificació 

Identificació del bé físic o unitari, d’acord amb els epígrafs i 
subepígrafs definits. 

Bé objecte 
d’inventari 

Exemples de béns que són objecte d’inventari a la classificació 
definida. 

Tipus de gestió del 
bé 

Simple, per quantitat, complex o inversió general. 

Béns que no són 
objecte d’inventari 
de la classificació 

Exemples de béns que no són objecte d’inventari a la 
classificació definida. 

Criteri 
d’amortització i 
vida útil del bé 

Criteri d’amortització a aplicar a tots els béns de la classificació, i 
vida útil dels mateixos. 

 
El detall d’aquesta catalogació es pot consultar a l’Annex 1. Classificació dels béns d’aquesta 
Guia. 
 
CRITERIS COMPTABLES 
 
Des del punt de vista comptable, i d’acord amb la part segona del Pla general de comptabilitat 
pública adaptat a l’administració local de la ICAL2013 normal i del Pla de comptes local simplificat 
de la ICAL2013 simplificada, segons correspongui, referent a les normes de reconeixement i 
valoració, els elements que composen l’actiu no corrent (immobilitzat) de les entitats locals es 
poden classificar, en funció de la seva naturalesa, de la següent manera: 
 

Immobilitzat 
material 

 

Elements patrimonials tangibles, mobles i immobles, que posseeix 
l’entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i 
serveis o pels seus propis propòsits administratius, i que s’espera 
tinguin una vida útil superior a un any. 

Immobilitzat 
intangible 

Conjunt d’actius immaterials i drets susceptibles de valoració 
econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que 
acompleixen, a més, les característiques de permanència en el temps 
i utilització en la producció de béns i serveis o constitueixen una font 
de recursos de l’entitat. 

Inversions 
immobiliàries 

Béns immobles que estan dedicats a obtenir fluxos d’efectiu 
mitjançant el seu arrendament o venda, i no a la producció o 
subministrament de béns o serveis ni a finalitats administratives. 
Tampoc per a la seva venda en el curs ordinari de les operacions. 

Patrimoni públic 
del sòl i l’habitatge 

Actius no corrents materialitzats generalment en béns immobles, 
afectats al destí del propi patrimoni (PPSH). 

Inversions 
financeres a llarg 

termini 

Suposen la materialització de fons disponibles en valors, el venciment 
del qual o data esperada d’alienació s’hagi de produir en un termini 
superior a un any, amb la finalitat d’aconseguir una font de recursos o 
un instrument de control total o parcial sobre societats mercantils 
(entitats del grup, multigrup i associades). 

 
 NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ DELS ELEMENTS DE L’IMMOBILITZAT 
 
Per a una correcta gestió econòmica del patrimoni és imprescindible l’establiment de criteris, 
d’acord amb els principis comptables generalment acceptats, que permetin definir un correcte 
tractament de l’immobilitzat i permetin fer-ho d’una forma objectiva i la més senzilla possible. ´ 
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La valoració és el procés pel qual s’assigna un valor monetari a cadascun dels elements 
integrants dels comptes anuals, d’acord amb el que disposen les normes de valoració relatives 
a cadascun d’aquests.  
 
Com a norma general, els béns compresos tant en l'immobilitzat material com en l’intangible s'han 
de valorar al preu d'adquisició, al cost de producció o al valor raonable tenint en compte les 
correccions valoratives que s’hagin d’efectuar 
 
En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per estar en 
condicions d'ús, s'inclouran en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres 
que s'hagin reportat abans de la posada en condicions de funcionament de l'immobilitzat material 
i que hagin estat girats pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament 
aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició, fabricació o construcció.  
 
En l’Annex 2. Procediments a seguir en les operacions d’acció directa sobre béns d’aquesta Guia, 
d’acord amb la norma 1ª.2 de la segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a 
l’administració local de la ICAL2013 normal i del Pla de comptes local simplificat de la ICAL2013 
simplificada, segons correspongui, es detallen els criteris de valoració aplicables a l’immobilitzat 
en conjunció amb les operacions d’acció sobre béns, seguint el següent format: 
 

Codi GPA  Identificació del tipus d’operació, d’acord amb la classificació del GPA. 
Descripció 
operació 

comptable 
Definició del tipus concret d’acció directa sobre béns. 

Norma de 
reconeixement i 

valoració 

Establiment dels criteris i normes de seguiment de l’operació d’acord 
amb el previst a la Instrucció de comptabilitat. 

Assentament 
comptable 

Detall de l’assentament comptable generat en funció del tipus 
d’operació. 

Situació 
patrimonial1 

Propietat, cedit a favor, cedit en contra, adscrit a favor, adscrit en 
contra, drets i concessions a favor i drets i concessions en contra. 

Naturalesa 
jurídica2 

Domini públic afectes a l’ús públic, domini públic afectes al servei 
públic, comunal, patrimonial i patrimoni públic del sòl i l’habitatge 

                                            

1  Propietat: Situació patrimonial quan s’ostenta el ple domini d’un bé, com a propietari o copropietari. 

 Cedit a favor: Situació patrimonial en què es troben els béns propietat de tercers que han estat entregats a 
l’entitat de forma temporal i de manera gratuïta, amb finalitats d’utilitat pública i interès social. 

 Cedit en contra: Situació patrimonial en què es troben els béns que l’entitat té entregats, de forma temporal i de 
manera gratuïta a tercers amb finalitats d’utilitat pública i interès social, amb excepció dels seus organismes 
autònoms. 

 Adscrit a favor: Situació patrimonial en què a un organisme autònom de l’entitat se li adscriu un bé, la situació 
patrimonial que posseeix aquest a l’organisme autònom és ‘Adscrit a favor’. 

 Adscrit en contra: Situació patrimonial en què un bé titularitat de l’Entitat es troba adscrit a un organisme 
autònom d’ella dependent, la situació patrimonial que posseeix en l’entitat és ‘Adscrit en contra’. 

 Drets i concessions a favor: Situació patrimonial en la qual es troben els béns propietat de l’entitat, quan 
s’atorguen sobre els mateixos concessions administratives a favor de tercers o bé les càrregues sobre béns de 
l’entitat a favor de tercers, per exemple, l’arrendament a un tercer (cas en què l’entitat és l’arrendadora). 

 Drets i concessions en contra: Situació patrimonial en què es troben els béns propietat d’un tercer que atorga un 
dret o concessió administrativa sobre els mateixos a l’entitat, o bé les càrregues sobre béns de tercers a favor de 
l’Entitat, per exemple, l’arrendament d’un tercer a l’entitat (cas en què l’entitat és l’arrendatària). 

 

2
   Des del punt de vista jurídic, els béns de l’inventari es classifiquen, d’acord amb l’article 2 del D 336/1988, en: 
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(PPSH) 
 
CORRECCIONS VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT 
 
Les correccions valoratives a registrar en relació amb l’immobilitzat són: 

a) Amortització de l’immobilitzat 
b) Deteriorament de valor dels actius 
c) Provisions 
d) Revalorització d’actius. Model de revalorització. 

 
Amortització de l’immobilitzat 
 
L’amortització és l’expressió comptable de la depreciació que normalment afecta als béns 
d’immobilitzat no financer pel funcionament, ús i gaudi dels mateixos, valorant, si s’escau, 
l’obsolescència que els pugui afectar. 
 
Els béns que han de ser objecte d’amortització i els que no, es poden agrupar segons el 
següent detall: 

a) Estan subjectes a amortització, els béns i drets de l’immobilitzat que reuneixin les 
següents característiques: 

- Tenir una vida útil limitada. 
- Ser utilitzats durant més d’un exercici econòmic. 
- Ser susceptibles d’ús per l’entitat comptable per la producció de béns i prestació de 

serveis, o per finalitats administratives. 
b) No estan subjecte a amortització, els següents béns: 

- Integrants del domini públic natural. 
- Els terrenys i béns naturals, excepte si tenen una vida útil limitada per l’entitat 

comptable. 
- Les inversions destinades a l’ús general. 

                                                                                                                                                                              
  Domini públic afectes a l’ús públic: béns destinats a ser utilitzats directament pels particulars, com els camins i 

les carreteres, les places, els carrers, els passeigs, els parcs, les fonts, els canals, els ponts i les obres públiques d’aprofitament o 

utilització generals, la conservació i policia dels quals siguin de la competència de l’entitat. 

 Domini públic afectes al servei públic: béns que, per la seva naturalesa o per les disposicions particulars 
d’organització, s’adeqüen al compliment de les finalitats públiques de competència de l’entitat, com cases 
consistorials, escorxadors, mercats, llotges, hospitals i centres assistencials, escoles, museus i centres culturals, 
instalꞏlacions esportives, cementiris i, en general, els immobles on s’allotgin els seus òrgans i els destinats a la 
prestació de serveis públics o administratius. 

 Comunal: Béns que pertanyen als municipis i a les entitats municipals descentralitzades, però l’aprofitament dels 
quals és comú dels veïns. De manera que, tot i que el seu aprofitament correspon als veïns, com a dret 
administratiu de gaudi, l’administració i conservació d’aquests correspon als ens locals.  

 Patrimonial: Béns i drets propietat de l’entitat que no estan destinats directament a l’ús públic o a l’exercici de cap 
servei públic de competència local, o a l’aprofitament pel comú dels veïns. Aquests béns poden constituir una font 
d’ingressos per part de l’entitat local. 

 Patrimoni públic del sòl i l’habitatge: Béns que constitueixen un patrimoni separat de la resta de béns 
municipals, en virtut de l’article 160 i següents del DL 1/2010. 

  Està constituït pels edificis i el sòl susceptibles de complir les següents finalitats: 

 Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les poblacions i la millora de la 
qualitat de vida. 
 Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat. 
 Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar l’adquisició de sistemes 
urbanístics. 

 Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 
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- Els integrants en el patrimoni històric, sempre que no s’utilitzin per a la producció de 
béns i la prestació de serveis, o per finalitats administratives. 

 
Els criteris per a l’amortització dels elements de l’immobilitzat, d’acord la norma 1ª.7 de la 
segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local de la ICAL2013 
normal i del Pla de comptes local simplificat de la ICAL2013 simplificada, són els següents: 
 

Política 
d’amortització 

Comptable, basada en criteris tècnics. 

Mètode 
d’amortització 

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

Càlcul amortització per període = Base amortitzable neta / Anys vida útil del bé 
 

Vida útil estimada 

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

Data d’inici 
d’amortització 

Com a norma general, es defineix la data d’alta del bé. 

 
Per a la comptabilització de les quotes d’amortització, caldrà tenir en compte el següent: 

- Les dotacions a l’amortització es realitzaran sistemàticament en finalitzar l’exercici, des del 
moment en què el bé estigui en condicions de funcionament i durant la seva vida útil, amb 
càrrec al compte corresponent del subgrup (68) “Dotacions per amortitzacions” i amb 
abonament a comptes del subgrup (28) “Amortització acumulada de l’immobilitzat” per la 
pèrdua acumulada. 

- En cas de baixa del bé durant l’exercici, s’haurà de dotar l’amortització corresponent al 
temps transcorregut des de l‘inici de l’exercici comptable fins a la data en què es produeixi 
la baixa. 
 

Dotació anual a l’amortització  
Codi  Compte  Deure  Haver 
68 
28 

Dotacions per amortitzacions 
Amortització acumulada de l’immobilitzat 

- 
 

 
- 

 
L’amortització suposa una despesa comptable que afecta al resultat econòmic de l’entitat, però 
no té conseqüències pressupostàries, ja que no genera el reconeixement de cap obligació. 
 
En el cas de béns no amortitzables, s’imputaran com a ingressos en l’exercici en què es 
produeixi la disposició o reducció d’inventari dels mateixos. 
 
El detall dels assentaments de dotació de l’amortització i de la imputació a resultats dels 
ingressos de l’exercici en el cas de béns no amortitzables, es pot consultar a l’Annex 3. 
Correccions valoratives de l’immobilitzat. 
 
Deteriorament del valor dels actius 
 
El deteriorament del valor d’un actiu es determina per la quantitat que excedeixi el valor 
comptable d’un actiu al seu import recuperable, sempre que la diferència sigui significativa. 
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D’acord amb el PGCP, almenys al tancament de l’exercici, l’entitat ha d’avaluar si existeixen 
indicis que algun element de l’immobilitzat material pugui estar deteriorat. Si és així, caldrà 
estimar el seu import recuperable, efectuant les correccions valoratives que procedeixin.  
 
Per això, s’utilitzen els comptes del subgrup (69) “Pèrdues per deteriorament”, i el subgrup (29) 
“Deteriorament de valor d’actius no corrents”. 

 
Reconeixement de les pèrdues per deteriorament d’actius  

Codi  Compte  Deure  Haver 
69 
29 

Pèrdues per deteriorament  
Deteriorament de valor d’actius no corrents 

- 
 

 
- 

 
El valor comptable és l’import amb el que un actiu està registrat en el balanç, una vegada 
deduïda la seva amortització acumulada i qualsevol correcció valorativa acumulada per 
deteriorament. L’import recuperable d’un actiu és el més gran entre el seu valor raonable 
menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
El valor en ús és el valor actual dels fluxos d’efectiu esperats a través de la seva utilització en el 
curs normal de l’activitat de l’entitat i, en el seu cas, de la seva alienació o altre forma de 
disposició, actualitzats a un tipus d’interès de mercat sense riscos. El valor en ús d’aquells 
actius portadors de “potencial de servei” es determina pel cost de reposició de l’actiu menys 
l’amortització acumulada calculada sobre la base d’aquest cost, per reflectir l’ús ja efectuat de 
l’actiu. 
 
Un deteriorament de valor associat a un actiu no revaloritzat es reconeixerà en el resultat de 
l’exercici. No obstant, el deteriorament del valor corresponent a un actiu revaloritzat, s’imputarà 
directament al compte específic de patrimoni net fins al límit del saldo que correspongui a 
aquest actiu. 
 
Després del reconeixement d’un deteriorament de valor, els càrrecs per amortització de l’actiu 
s’ajustaran en els exercicis futurs, amb el fi de distribuir el valor comptable revisat de l’actiu, 
menys el seu eventual valor residual, d’una forma sistemàtica al llarg de la seva vida útil 
restant. 
 
El deteriorament de valor revertirà quan l’import recuperable sigui superior al seu valor 
comptable. 
 
La reversió d’un deteriorament de valor en un actiu es reconeixerà en el resultat de l’exercici a 
través de comptes del subgrup (79) “Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per 
deteriorament”. 
 

Reversió del deteriorament d’actius 
Codi  Compte  Deure  Haver 
29 
79 

Deteriorament de valor d’actius no corrents 
Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues 
per deteriorament 

- 
 

 
- 

 
La reversió d’un deteriorament de valor d’un actiu revaloritzat s’abonarà al compte específic de 
patrimoni net. No obstant, i en la mesura en què el deteriorament de valor del mateix actiu 
revaloritzat hagi sigut reconegut prèviament en el resultat de l’exercici, la reversió també es 
reconeixerà en el resultat de l’exercici. 
 
El detall dels assentaments de deteriorament de valoració dels actius es pot consultar a l’Annex 
3. Correccions valoratives de l’immobilitzat. 
 
Provisions 
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Els béns d’immobilitzat seran objecte de la dotació de provisions per reflectir les minoracions 
valoratives reversibles que els puguin afectar, d’acord amb les normes de valoració. 
 
Quan el valor de mercat d’un bé d’immobilitzat sigui inferior al seu valor net comptable i, 
aquesta diferència no es consideri definitiva, es procedirà a dotar una provisió.  
Si les caues que motiven la dotació desapareixen, s’haurà d’anulꞏlar l’import provisionat. 
 
Per tant, han de ser objecte de provisió, aquelles pèrdues de valor de l’immobilitzat que no 
tinguin caràcter definitiu. 
 
Amb caràcter general, l’estimació de les pèrdues s’haurà de realitzar de forma sistemàtica en el 
temps i, en tot cas, al tancament de l’exercici. 
 
Els béns d’immobilitzat que han de ser objectes de provisió són: 
a) Provisions per depreciació de l’immobilitzat material, immaterial i del patrimoni 

públic del sòl. 
b) Provisió per depreciació de valors negociables a llarg termini. 
c) Provisió per insolvències de crèdits a llarg termini. 

 
Per a la comptabilització de les provisions, caldrà tenir en compte els motius de càrrecs i 
abonaments del subgrup (29) “Deteriorament del valor d’actius no corrents”. Els comptes 
d’aquest subgrup figuraran en l’actiu del balanç minorant la inversió que correspongui. 
La comptabilització de les provisions es realitzarà mitjançant un càrrec en el compte 
corresponent del subgrup (69) “Pèrdues per deteriorament”, amb abonament al compte que 
correspongui del subgrup (29) “Provisions d’immobilitzat”. Si desapareixen les causes que van 
originar la dotació d’aquesta provisió, s’haurà d’anulꞏlar la provisió. 
 

Dotació provisió 
Codi  Compte  Deure  Haver 
69 
29 

Pèrdues per deteriorament 
Deteriorament del valor d’actius no corrents 

- 
 

 
- 

 
Si desapareixen les causes que van originar la provisió 

Codi  Compte  Deure  Haver 
29 
79 

Deteriorament del valor d’actius no corrents 
Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues 
per deteriorament 

- 
 

 
- 

 
La dotació a la provisió així com la seva aplicació suposen una despesa i/o un ingrés comptable 
que afecten al resultat econòmic de l’entitat, però no tenen conseqüències pressupostàries, ja 
que no genera el reconeixement de cap obligació ni de cap dret. 
 
Els béns d’immobilitzat, a vegades, han de ser objecte de reparacions que, ordinàriament, han 
de ser considerades de l’exercici. Però, quan es tracta de grans reparacions o reparacions 
extraordinàries, grans desmantellaments i/o restauracions, s’ha de constituir una provisió de 
dotació anual que, com qualsevol provisió, no té transcendència pressupostària, però que 
aquest import, formarà part del cost d’adquisició. 
 
Aquesta provisió es comptabilitzarà al naixement de l’obligació i per canvis posteriors en el seu 
import, en el compte (143) “Provisió a llarg termini per desmantellament, retirada o rehabilitació 
de l’immobilitzat no financer” o (583) “Provisió a curt termini per desmantellament, retirada o 
rehabilitació de l’immobilitzat no financer” amb càrrec a comptes del grup (2) “Actius no 
corrents”. 
 

Dotació inicial i increments eventuals 
Codi  Compte  Deure  Haver 
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2 
143/58
3 

Actiu no financer 
Provisió per desmantellament, retirada o rehabilitació  - 

 
 
- 

 
La disminució de les estimacions realitzades reduiran el valor de l’actiu corresponent. Per això, 
almenys, al tancament de l’exercici, per les disminucions en l’import de la provisió, originades 
per una nova estimació, caldrà fer el següent assentament: 
 

Eventuals disminucions 
Codi  Compte  Deure  Haver 
143/58
3 
2 

Provisió per desmantellament, retirada o rehabilitació 
Actiu no financer  - 

 
 
- 

 
Com a conseqüència de l’ajust de l’actiu, la base amortitzable haurà de ser modificada i les 
quotes d’amortització es repartiran durant la seva vida útil restant. 
 
Per l’import dels ajustos que sorgeixin per l’actualització de valors que procedeixin del valor 
temporal del diner o altres causes: 
 

Eventuals increments 
Codi  Compte  Deure  Haver 
660 
143 

Despeses financeres per actualització de provisions 
Provisió per desmantellament, retirada o rehabilitació 

- 
 

 
- 

 
Quan es produeixi el desmantellament, retirada o rehabilitació: 
 

Pel desmantellament, retirada o rehabilitació 
Codi  Compte  Deure  Haver 
583 
400 

Provisió per desmantellament, retirada o rehabilitació 
Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

- 
 

 
- 

 
El detall dels assentaments de provisions es pot consultar a l’Annex 3. Correccions valoratives 
de l’immobilitzat. 
 
Revalorització d’actius. Model de revalorització. 
 
Amb posterioritat al reconeixement inicial a cost històric, els elements de l’immobilitzat poden 
veure incrementada la seva valoració inicial, per desemborsaments posteriors, descomptada 
l’amortització acumulada i les correccions valoratives acumulades per deteriorament. Aquest és 
el tractament general que s’anomena model de cost. 
 
Però existeix un tractament especial que és el model de revalorització, en el que s’assumeix 
que quan les circumstàncies del mercat impliquen uns increments substancials en el preu que 
facin que el valor comptable d’un element de l’immobilitzat material sigui poc significatiu amb 
respecte al seu valor real, es permet que el valor dels actius afectats s’expressi pel seu valor 
raonable, menys les correccions valoratives d’amortització i deteriorament corresponents. 
Aquest model només es pot aplicar si existeix un mercat suficientment significatiu i transparent 
que minimitzi el biaix que es pugui produir en el càlcul de les plusvàlues. 
 
d) Quan s’incrementa el valor comptable com a conseqüència d’una revalorització, 

aquest augment ha de ser registrat en un compte específic de patrimoni net: 
 

Increment valor per revalorització 
Codi  Compte  Deure  Haver 
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210/219 
920 

Immobilitzat material 
Ajustos positius en la valoració de l’immobilitzat no 
financer per augment del seu valor raonable 

- 
 

 
- 

 
Per la regularització d’aquest compte al finalitzar l’exercici: 
 

Regularització al tancament de l’exercici 
Codi  Compte  Deure  Haver 
920 
 
136 

Ajustos positius en la valoració de l’immobilitzat no 
financer per augment del seu valor raonable 
Ajustos per valoració de l’immobilitzat no financer 

- 
 

 
 
- 

 
Si prèviament s’ha reconegut un deteriorament de valor com a despesa en el resultat de 
l’exercici, l’increment s’imputarà al resultat en la mesura en què s’expressi la reversió del 
deteriorament. 
 

e) Quan es redueix el valor comptable d’un immobilitzat com a conseqüència d’un 
deteriorament de valor, aquesta disminució ha de ser imputada com una despesa en el 
resultat de l’exercici. 
 
La disminució, però, s’imputarà al compte específic de patrimoni net registrada prèviament 
en relació amb el mateix actiu, sempre en la mesura en què aquesta disminució no 
excedeixi el saldo del citat compte. 

 
Ajust del valor de l’actiu al seu valor raonable 

Codi  Compte  Deure  Haver 
820 
 
210/219 

Ajustos negatius en la valoració de l’immobilitzat 
no financer per disminució del seu valor raonable 
Immobilitzat material 

- 
 

 
 
- 

 
Per la regularització d’aquests comptes al finalitzar l’exercici: 

Regularització al tancament de l’exercici 
Codi  Compte  Deure  Haver 
136 
820 
 

Ajustos per valoració de l’immobilitzat no 
financer 
Ajustos negatius en la valoració de l’immobilitzat 
no financer per disminució del seu valor raonable 

-   
 
- 

 
Si es revaloritza un determinat element que pertany a l’immobilitzat material, també han de ser 
revaloritzats tots els actius de naturalesa i ús similar en les activitats d’una entitat. 
 
El detall dels assentaments de revalorització d’actius es pot consultar a l’Annex 3. Correccions 
valoratives de l’immobilitzat. 
 
INVENTARI DE BÉNS SEGONS LA CLASSIFICACIÓ I EL TIPUS DE GESTIÓ 
 
El següent quadre recull l’inventari de béns, drets i obligacions de l’ens locals adequat a les 
classificacions establertes en el D 336/1988. Per cadascuna de les classificacions s’estableix el 
tipus de gestió definit en el programa informàtic de gestió patrimonial, la vida útil (anys 
d’amortització) així com el compte del Pla general de comptabilitat pública associat. 
 

CODI  TIPUS 
TIPUS 

DE 
GESTIÓ 

ICAL2013  
NORMAL 

ICAL2013 
SIMPLIFICADA 

Vida útil 
(Anys) 

CPGC 
IMM. 

EN 
CURS 

CPGC 
IMM. 

EN 
CURS   

BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL 
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1. IMMOBLES   

1.0 Terrenys 

1.0.01.01  Finques Urbanes  Simple  2100  2300  210  230  - 

1.0.01.02  Finques Rústiques  Simple  2100  2300  210  230  - 

1.0.01.03  Terrenys suport d'infraestructures 
públiques  Simple  2100  2300  210  230  - 

1.1 Construccions 

1.1.01.01  Edificis  Simple  2110  2310  211  230  50 

1.1.01.02  Cementiris  Simple  2110  2310  211  230  50 

1.1.01.03  Instalꞏlacions esportives i d'esbarjo 
a l'aire lliure  Simple  2110  2310  211  230  30 

1.1.01.04  Petites construccions  Simple  2110  2310  211  230  15 

1.1.02.01 
Millores sobre béns rebuts en 
règim de lloguer, cessió o 
adscripció 

Simple  2070  2099  200  209  - 

1.2 Infraestructura pública 

1.2.01.01  Parcs i jardins  Simple  2120  2320  212  230  15 

1.2.01.02  Places i vials urbans  Simple  2120  2320  212  230  15 

1.2.01.03  Vials no urbans (Camins)  Simple  2120  2320  212  230  15 

1.2.01.04  Obres civils d'ús públic  Simple  2120  2320  212  230  15 

1.2.01.05  Infraestructures d'interior  Simple  2120  2320  212  230  12 

1.3 Immobles en altres situacions 

1.3.01.01  Terrenys considerats com a 
inversió immobiliària  Simple  2200  2301  220  231  - 

1.3.01.02  Edificis considerats com a inversió 
immobiliària  Simple  2210  2311  221  231  50 

1.3.01.03  Actius en estat de venta (Entitats 
amb ICAL Normal)  Simple  3800   -  -  -  - 

2. DRETS REALS 

2.0 Drets Reals 

2.0.01.01  Drets reals a favor  Simple  2090  -  200  209  - 

2.0.01.02  Aprofitaments urbanístics  Simple  2090  -  200  209  - 

2.0.01.03  Concessions administratives a 
favor  Simple  2090  -  200  209  - 

3. MOBLES 

3.0 Equips processos d'informació 

3.0.01.01  Equips processos d'informació  Inversió 
General  2170  2370  217  230  4 

3.0.01.02  Elements informàtics inventariables 
globalment 

Inversió 
General  2170  2370  217  230  4 

3.1 Vehicles 

3.1.01.01  Vehicles  Simple  2180  2380  218  230  6 

3.2 Maquinària, instalꞏlacions i utillatge 

3.2.01.01  Maquinària general  Inversió 
General  2140  2340  214  230  12 

3.2.01.02  Aparells de mesura i laboratori  Inversió 
General  2140  2340  214  230  7 

3.2.01.03  Elements de seguretat i 
comunicació  Simple  2140  2340  214  230  7 

3.2.02.01  Instalꞏlacions de servei públic  Complex  2150  2350  215  230  20 

3.3 Altres béns mobles   

3.3.01.01  Mobiliari general  Inversió 
General  2160  2380  216  230  10 



 

 

 

55 

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

3.3.01.02  Mobiliari esportiu  Inversió 
General  2160  2380  216  230  6 

3.3.01.03  Mobiliari urbà  Inversió 
General  2160  2380  216  230  6 

3.3.01.04  Mobles de considerable valor 
econòmic  Simple  2160  2380  216  230  10 

3.3.02.01  Equips d'oficina y fotocopiadores  Inversió 
General  2160  2380  216  230  8 

3.3.02.02  Electrodomèstics  Inversió 
General  2190  2380  219  230  6 

3.4 Equipaments específics 

3.4.01.01  Equipament tractament d'imatge, 
senyal, so i ilꞏluminació 

Inversió 
General  2140  2340  214  230  12 

3.4.01.02  Equipament de suport d'actes  Inversió 
General  2190  2380  219  230  - 

3.4.01.03  Instruments musicals  Inversió 
General  2190  2380  219  230  10 

3.4.02.01  Equips i aparells mèdics-
assistencials  Simple  2190  2380  219  230  8 

4. DRETS DE PROPIETAT INTANGIBLE 

4.0 Drets de propietat intangible 

4.0.01.01  Propietat intelꞏlectual  Simple  2030  2099  200  209  - 

4.0.01.02  Propietat industrial  Simple  2030  2099  200  209  - 

4.0.01.03  Propietat comercial  Simple  2030  -  200  -  - 

5. QUOTES, PARTS ALÍQUOTES I TÍTOLS CAPITAL D'EMPRESES 

5.0 Quotes, Parts Alíquotes y Títols Capital d’Empreses  

5.0.01.01  Accions i participacions en 
societats mercantils del grup  Simple  2500  -  260  -  - 

5.0.02.01  Obligacions, bons i altres 
inversions  Simple  2610  -  261  -  - 

6. DRETS DE CARÀCTER PERSONAL 

6.0 Drets de caràcter personal 

6.0.01.01  Programes (software)  Inversió 
General  2060  -  200  209  4 

7. SEMOVENTS 

7.0 Semovents 

7.0.01.01  Semovents  Quantitat  2190  -  219  -  5 

BÉNS AFECTES AL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE 

B.1. TERRENYS DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE 

B.0.01 Terrenys del patrimoni públic del sòl i l’habitatge (PPSH) 

B.0.01.01  Terrenys PPSH  Simple  2400  2430  240  243  - 

B.0.02 Edificis del patrimoni públic del sòl i l’habitatge (PPSH) 

B.0.02.01  Edificis PPSH  Simple  2410  2440  241  243  50 

B.0.03 Drets Reals del patrimoni públic del sòl i l’habitatge (PPSH) 

B.0.03.01  Aprofitament urbanístic PPSH  Simple  2490  -  249  -  - 

BÉNS AFECTES AL PATRIMONI HISTÒRIC – ARTÍSTIC 

C.1 CARÀCTER HISTÒRIC 

C.1.01 Immobles de caràcter històric-artístic  

C.1.01.01  Edificis històric-artístics   Simple  2130  2330  213  231  - 

C.1.01.02  Obres civils històric-artístiques   Simple  2130  2330  213  231  - 



 

 

 

56 

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

C.1.02 Utensilis històrics   

C.1.02.01  Numismàtica i utensilis 
arqueològics – Paleontològics  Simple  2130  2330  213  230  - 

C.1.03 Documents històrics   

C.1.03.01  Documents històrics   Simple  2130  2330  213  230  - 

C.2 CARÀCTER ARTÌSTIC 

C.2.01 Obres d’art  

C.2.01.01  Pintures  Simple  2130  2330  213  230  - 

C.2.01.02  Escultures  Simple  2130  2330  213  230  - 

C.2.01.03  Mobiliari artístics  Simple  2130  2330  213  230  - 

BÉNS D’ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS I ENTITATS AMB PERSONALITAT PRÒPIA 
DEPENDENTS DE L’ENS LOCAL 
Suma dels llibres A, B, C i  E dels organismes Autònoms i entitats jurídicament dependents de l’Entitat 
principal.   
BÉNS CEDITS A ALTRES ADMINISTRACIONS O A PARTICULARS PERÒ REVERTIBLES A L’ENS LOCAL 

E.0.01 Béns i Drets Revertibles  

E.0.01.01  Béns i drets revertibles  Simple  2070   -  200  -  - 

 

 
ANNEX 1. CLASSIFICACIÓ DELS BÉNS 

 

b) Béns, drets i obligacions de l’ens local 
 
El Llibre A_Béns, drets i obligacions de l’ens locals, conté bàsicament el patrimoni de l’entitat 
(béns i drets que li pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el seu títol d’adquisició) que 
no estiguin continguts en la resta de llibres, a excepció dels béns cedits o adscrits.  
 
Grup 1 – IMMOBLES 
 
Pels béns immobles s’han de completar, amb caràcter general, les següents informacions: 
 

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

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

c) Informació, pel que fa a la seva situació patrimonial i naturalesa jurídica així com 
informació sobre el titular i el percentatge de propietat que té sobre el mateix. Així mateix, 
es podrà completar la informació sobre el seu títol d'adquisició, o bé el detall dels acords i 
destinacions que hagi disposat, així com de tots aquells que s'hi hagin produït sobre el 
mateix. 
També ha de contenir informació sobre els drets reals constituïts a favor i els que gravaran 
la finca, així com els drets personals constituïts en relació amb aquesta. 

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

e) Dades registrals. Les dades a emplenar són el nom del registre de la propietat i del 
tom, llibre, foli i finca on està inscrit el bé. 

f) Dades cadastrals, pel que fa a l'oficina, referència cadastral, superfície i valor cadastral. 
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g) Dades urbanístiques, pel que fa a tipus de planejament, qualificació urbanística i 
usos permesos. 

h) Informació de l'assegurança. 
i) Cost de l'adquisició amb la seva data, així com el detall de les inversions realitzades sobre 

el bé. 
 
A continuació es detalla el desenvolupament de les Classes i Classificacions realitzades: 
 
Subgrup 1.0  TERRENYS 
 
Cada propietat registrada constitueix un element independent únic. 
Per al tractament dels terrenys s'estableixen les següents normes generals: 
 
1. En el cas de terrenys que formin una unitat física o funcional diferenciada i en el qual hi 

hagi diverses edificacions, s'han de donar d’alta diversos béns diferenciats: un per al 
terreny i un altre per a cadascuna de les edificacions existents. El conjunt d'aquests béns 
s'integra a través del camp "Bé associat". 

2. En compliment de la ICAL2013, els terrenys i els edificis són actius independents i es 
tractaran comptablement per separat, tot i que hagin estat adquirits conjuntament. Amb 
algunes excepcions, com ara mines, pedreres i abocadors, la terra té una vida ilꞏlimitada i, 
per tant, no s’amortitzen. Els edificis tenen una vida limitada i, per tant, són actius 
amortitzables. 

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

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

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

 
En el cas de vies públiques, places, parcs i jardins, els terrenys adquirits es donaran d’alta a la 
classificació (1.0.01.03) "Terrenys suport d'infraestructures públiques" mentre que les inversions 
realitzades en la pròpia infraestructura (per exemple, en les voreres o en la senyalització del 
recorregut) es donaran d’alta a la classificació (1.2.01.xx) que correspongui. Els terrenys es 
podran vincular a la infraestructura per a la qual són adquirits a través del concepte ”Associat 
a". 
 
Les classificacions definides per aquet subgrup són les que es detallen tot seguit: 
 
1.0.01.01  FINQUES URBANES  
Bé objecte 
d’inventari 

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

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
1.0.01.02  FINQUES RÚSTIQUES 
Bé objecte 
d’inventari 

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

Tipus de Bé simple 
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gestió 
No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

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

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
1.0.01.03  TERRENYS SUPORT D’INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES 
Bé objecte 
d’inventari 

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

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
Subgrup 1.1  CONSTRUCCIONS 
 
Són les diferents edificacions i obres que es realitzen a l'interior d'un Centre. 
 
Classe 1.1.01 – EDIFICIS 
 
Són les construccions destinades a ser utilitzades per a la realització d'una activitat i han de ser 
considerades com a unitats independents i diferenciades. 
 
Si en un Centre hi ha un conjunt d'edificis amb entitat suficient, units entre si i amb 
característiques estructurals diferents, seran considerats com a béns independents. 
 
En la classe (1.1.01) “Edificis” s’ha de reflectir el cost total d'adquisició i els costos directes 
originats per la compra d’aquest. També s'inclou com a part del preu d'adquisició (en virtut de la 
Instrucció Comptable vigent), a més de totes aquelles instalꞏlacions i elements que tinguin 
caràcter de permanència, les taxes inherents a la construcció i els honoraris facultatius del 
projecte i la direcció d'obra, i ha d'aparèixer per separat, el valor del terreny i el dels edificis i altres 
construccions. 
 
Dins de cadascun dels edificis, també es consideren part de l'edifici les següents 
instalꞏlacions: 
 
1. Instalꞏlació elèctrica: 

La instalꞏlació elèctrica compresa entre la connexió de la xarxa general i la taula general de 
distribució, les instalꞏlacions dedicades al subministrament d'energia elèctrica, els panells de 
distribució secundaris i la xarxa de cablejat es consideren instalꞏlacions inherents a l'edifici. 
Cada instalꞏlació elèctrica de l'edifici, incloent: 

1. Línies de connexió amb celꞏles d'entrada, protecció i mesura. 
2. Armaris de distribució general. 
3. Bateries de condensadors. 
4. Emergències. 

La ilꞏluminació exterior d'un Centre es tindrà en compte com a part de la urbanització. 
 
2. Instalꞏlació de climatització: 

Es considera inherent a l'edifici la instalꞏlació d'aire condicionat general de l'edifici dissenyada per 
dotar-lo d'una temperatura confortable per a les persones. Aquesta climatització general inclou: 

1. El sistema de climatització: 
1. Calderes d'aigua calenta. 
2. Grups de compressor frigorífic amb el seu armari de control. 
3. Dipòsits d'acumuladors d'aigua calenta. 
4. Torres de refrigeració. 
5. Intercanviadors de calor. 
6. Motobombes de recirculació d'aigua calenta, aigua freda o condensats. 
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7. Grups climatitzadors, incloent bomba d’humectació, bateria de 
reescalfament, quadre elèctric, unitat condensadora, evaporador.  

8. Grups extractors. 
9. Quadre de comandament i control de la instalꞏlació. 

2. La xarxa de distribució: 
1. Canonades. 
2. Reixetes. 
3. Difusors. 
4. Aparells emissors (radiadors, fancoils, convectors). 
5. Accessoris. 

 
Els grups generadors d'energia no es consideren inherents a l'Edifici perquè estan inclosos en la 
classificació (3.2.01.01) "Maquinària General", així com tampoc es consideraran en aquesta 
classificació els aparells autònoms d'aire condicionat i bomba de calor que s'inventarien per 
separat, dins de la classificació (3.3.02.02) "Electrodomèstics". 
 
3. Instalꞏlació contra incendis: 

Les instalꞏlacions dedicades a la lluita contra incendis i les destinades per la detecció d'incendis 
es consideren inherents a l'Edifici. 

1. Cadascuna de les instalꞏlacions contra incendis, incloent: 
1. Dipòsits d'acumulació específica per a instalꞏlació contra incendis. 
2. Grups de bombament, específics per a la xarxa contra incendis. 
3. Conjunt de quadres mànega (BIES). 
4. Conjunt d'hidrants (contra incendis o d’aigua), amb xarxa de canonades, 

vàlvules i accessoris de servei dels mateixos. 
5. Extintors en el cas que s'adquireixin amb la resta de la instalꞏlació. En cas 

contrari, no són objecte de gestió. 
6. Instalꞏlació d’aspiració antideflagrant. 

2. Cada instalꞏlació de detecció d’incendis, inclosos: 
1. Centrals d’alarma i detecció existent. 
2. Nombre de detectors d'incendis. 
3. Nombre de polsadors manuals. 
4. Nombre d’avisadors acústics. 

 
4. Instalꞏlació telefònica: 

La instalꞏlació telefònica es considera inherent a l'edifici, a excepció de la central telefònica i els 
seus accessoris que s'inclouen en la classificació (3.2.01.03) "Elements de seguretat i 
comunicació". 
 
5. Instalꞏlació de megafonia o fil musical: 

La instalꞏlació de megafonia o fil musical es considera inherent a l'Edifici, a excepció dels mòduls 
de so amplificadors i sintonitzadors que van a la classificació (3.4.01.01) "Equips de tractament 
d'imatge, senyal, so i ilꞏluminació". 
 
6. Instalꞏlació de sanejament i aigua potable de l’edifici: 

La instalꞏlació d'aigua potable i de sanejament es considera inherent a l'Edifici. 
 
7. Senyalització: 

L'equip utilitzat per a la senyalització es considera inherent a l'edifici. En el cas d'edificis destinats 
a actuacions públiques o assajos, les tanques publicitàries fixes es consideren inherents. 
 
8. Instalꞏlació d’antena colꞏlectiva: 

La instalꞏlació d'una antena colꞏlectiva es considera inherent a l'Edifici. Aquesta inclou: 
1. Central amb conjunt d’amplificadors. 
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2. Antena amb pal de suport 
3. Font d’alimentació. 

 
9. Instalꞏlacions de seguretat: 

Les instalꞏlacions dissenyades per a la protecció d'edificis o parts dels mateixos, es consideren 
inherents a l’Edifici.  Inclouen: 

1. Caixes de seguretat i armaris ignífugs. 
2. Sistemes de control d'accés incloent els torns, lectors de targetes i cablejat.  
3. Sistemes de control horari incloent rellotge, torns, lectors de targetes i cablejat. 
4. Instalꞏlació d'alarma anti-intrusió, incloent: 

5. Conjunt de detectors. 
6. Tauler de control. 
7. Xarxa de cablejat. 
8. Accessoris. 

5. Instalꞏlació de detecció de fums, incloent: 
9. Conjunt de detectors. 
10. Tauler de control. 
11. Xarxa de cablejat. 
12. Accessoris. 

Aquells elements autònoms que realitzen funcions de seguretat per si mateixos (escàner, arcs, 
detectors, barreres) així com els circuits tancats independents de televisió i la instalꞏlació de torns 
amb cita prèvia, s'inclouran en la Classificació (3.2.01.03) "Elements de seguretat i comunicació". 
 
10. Elevadors de l’edifici: 

Els ascensors, carretons elevadors, escales mecàniques i plataformes elevadores per a 
minusvàlids es consideren inherents a l'Edifici. 
 
11. Edificis destinats a espectacles públics: 

Les instalꞏlacions fixes de la caixa escènica i el fossat, i la cortina de foc es consideren inherents 
a l'Edifici. 
 
12. Panells solars: 

Amb caràcter general: 
1. Els equips informàtics que donen servei a aquestes instalꞏlacions s'inclouran dins 

de la instalꞏlació a la qual dóna servei, afegint valor a la mateixa. 
2. La instalꞏlació de pantalles fixes s'inclourà com a millora de l'Edifici en el qual 

s'inclouen, ja que es considera inherent a aquest. 
3. Els armaris encastats s'inclouran com una millora de l'Edifici en el qual 

s'inclouen, ja que es consideren inherents a aquest. 
 
Les classificacions definides per aquesta classe són les que es detallen tot seguit: 
 
1.1.01.01  EDIFICIS  

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada construcció destinada a ser 
utilitzada per a la realització d'una activitat. 
L'ús o destinació de la construcció s'inclourà com a informació de 
construcció, com per exemple: 
 Administratiu (edificis purament administratius o destinats a serveis 

en els quals es duen a terme funcions principalment administratives, 
com per exemple: policia o jutjats) 

 Residencial i habitatge (albergs, habitatges, residències) 
 Cultural i d'oci (auditoris, biblioteques, centres cívics, centres 

culturals, centres d'exposicions, museus, teatres) 
 Social i assistencial (cases de joves, centres d'atenció primària, 
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centres de dia, per a gent gran, d’integració social) 
 Serveis educatius (centres d'educació especial, centres de formació 

professional, escoles o colꞏlegis, instituts, llars d'infants) 
 Esports (estadis, pavellons esportius, piscines cobertes, 

poliesportius) 
Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Instalꞏlacions esportives i d'esbarjo a l'aire lliure que no es trobin en 
edificis que continguin grades o altres instalꞏlacions auxiliars (edificis 
com poliesportius o estadis) com: camps de futbol; frontons; piscines 
exteriors; pistes d'atletisme; pistes de bàsquet, d’handbol, de tenis; 
rocòdroms. Aquestes instalꞏlacions es gestionen com a béns 
independents en la classificació (1.1.01.03) "Instalꞏlacions esportives i 
d’esbarjo a l'aire lliure". 
Les petites construccions vinculades a instalꞏlacions tècniques com per 
exemple, dipòsits, dipòsits d'emmagatzematge, abocadors (que 
impliquen obra civil) perquè s'entenen part de la instalꞏlació i es 
gestionen en la classificació (3.2.02.01) "Instalꞏlacions de servei públic". 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  50 
 
1.1.01.02  CEMENTIRIS 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent el cementiri, amb la informació 
detallada de les construccions de titularitat municipal destinades a usos 
funeraris, com per exemple: 
 Crematori 
 Nínxols 
 Panteons 
 Sala de vetlles 
 Sepultures 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  50 
 
1.1.01.03  INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO A L’AIRE LLIURE 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascun dels edificis i obra civil la 
funció dels quals és albergar la pràctica de l'esport i/o el gaudi de l'oci, 
com ara: 
 Zones o instalꞏlacions recreatives per a jocs infantils o de gent 

gran 
 Instalꞏlacions esportives a l'aire lliure que no es troben en edificis 

que poden incloure els següents espais esportius (pistes de 
bàsquet, handbol, tennis, camps de futbol, de petanca, frontons, 
piscines exteriors, pistes d'atletisme i poliesportives) 

 Zones de pícnic 
 Miradors 

Dins del bé físic, camp de futbol, el següent concepte es considera com 
una inversió o millora d’aquest: 

.1. Gespa 
Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els béns que s'indiquen a continuació, atès que s'han de gestionar a 
través de la classificació (1.1.01.01) "Edificis": 

3. Estadis 
4. Pavellons esportius 
5. Piscines cobertes 
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6. Centres poliesportius 
7. Els 'bars' i 'vestidors' existents com a construccions independents 

a les instalꞏlacions esportives, atès que s’han de gestionar a través 
de la classificació (1.1.01.04) "Petites construccions" 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  30 
 
1.1.01.04  PETITES CONSTRUCCIONS 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada construcció que, per les 
característiques i activitat que suporten, no disposen d'entitat suficient 
per ser considerat com a Edifici, com ara: 
 Bars en instalꞏlacions esportives 
 Casetes d'informació 
 Casetes de seguretat 
 Casetes elèctriques 
 Casetes prefabricades 
 Quioscos 
 Hivernacles. Es consideren inherents a la construcció: l'estructura i 

tancament, la xarxa de reg de l'hivernacle, la instalꞏlació de la 
climatització i la instalꞏlació d'humidificació 

 Vestuaris en instalꞏlacions esportives 
Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Les construccions que no compleixin les condicions incloses en 
l'apartat Bé objecte d'inventari no es gestionen en aquesta classificació, 
perquè es gestionen a través de la classificació (1.1.01.01) "Edificis”. 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  15 
 
Classe 1.1.02 – CONDICIONAMENT 
 
La classificació definida per aquesta classe és la que es detalla tot seguit: 
 
1.1.02.01   MILLORES SOBRE BÉNS REBUTS EN RÈG. DE LLOGUER, CESSIÓ O 
ADSCRIPCIÓ 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent, per “Edifici”, les inversions 
realitzades en aquells edificis rebuts en règim d'arrendament, cessió o 
adscripció a favor de l'entitat per un període inferior a la vida econòmica 
dels béns, destinats a allargar la seva vida útil o augmentar la seva 
capacitat o productivitat, sempre que aquestes millores no puguin 
separar-se de l'Edifici en què es realitzin. 
El bé es dona d’alta amb la descripció "Millores en l'Edifici ____", 
recollint per separat les inversions realitzades. Aquest bé estarà 
associat a l'Edifici que correspongui. 
El bé "Millores en l'Edifici___” es donarà de baixa, juntament amb el bé 
"Edifici" sobre el qual es realitzen, un cop finalitzat el contracte 
d'arrendament o revertit el bé objecte de la cessió d’ús. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Les millores que es puguin separar de l'immoble, atès que es 
gestionaran per la Classificació de béns mobles que procedeixi. 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  - 
 
Subgrup 1.2  Infraestructura Pública 
 
Les classificacions definides per aquest subgrup són les que es detallen tot seguit: 
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1.2.01.01  PARCS I JARDINS 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada terreny delimitat, generalment 
d'una extensió considerable, amb plantes i arbres i destinat a diversos 
usos, especialment l'esbarjo públic o el passeig per a vianants. 
Dins del bé físic, els següents conceptes es consideren inversions o 
millores d’aquest (sense necessitat d'identificar el nombre d'elements 
que el componen): 
 Enjardinament 
 Paviments, voreres 

Els vials o camins que donin servei dins d'un parc es consideren 
inherents a aquest, excepte aquells que tinguin entitat suficient i el 
manteniment correspongui a la pròpia entitat, en aquest cas es 
gestionen com a béns independents dins de la classificació (1.2.01.03) 
"Vials no urbans (Camins)”. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els següents tipus de béns, atès que han de ser gestionats per la 
classificació del Mobiliari Urbà que correspongui: 
5. Bancs 
6. Aparca bicicletes 
7. Jardineres 
8. Marquesines 
9. Papereres 
10. Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter històric o 

artístic  s'han de gestionar a través de la classificació (C.2.01.02) 
"Escultures" 

11. Senyalització (vertical, plaques i semàfors) 
12. Lavabos públics 

Les àrees recreatives amb mobiliari infantil o de gent gran s’han de 
gestionar en la classificació (1.1.01.03) "Instalꞏlacions esportives i 
d’esbarjo a l'aire lliure". 
Els següents tipus de béns, per ésser gestionats per la classificació 
(3.2.02.01) "Instalꞏlacions de servei públic": 

� Instalꞏlació d'enllumenat públic 
� Aigua potable i instalꞏlacions de reg 

Tampoc es gestionen en aquesta Classificació les zones verdes 
contingudes en les rotondes, ja que s'inclouen com a millores del carrer 
en el qual es trobin. 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  15 
 
1.2.01.02  PLACES I VIALS URBANS 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada via pública o plaça existent 
dins d'un municipi destinat al trànsit de vianants i vehicles, entenent per 
plaça cada lloc espaiós en el qual s'uneixen diferents vies del municipi i 
que té la seva pròpia identificació i numeració. 
Dins del bé físic, els següents conceptes es consideren inversions o 
millores d’aquest (sense necessitat d'identificar el nombre d'elements 
que el componen): 

� Enjardinament 
� Paviments, voreres 

Les rotondes (així com les zones verdes que pugui contenir) que 
inclogui un carrer, es consideren inherents a la mateixa. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 
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No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els següents tipus de béns, atès que s’han de gestionar en la 
classificació (3.3.01.03) "Mobiliari Urbà": 

10. Bancs 
11. Aparca bicicletes 
12. Jardineres 
13. Marquesines 
14. Papereres 
15. Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter 

històric o artístic s'hagin de gestionar a través de la classificació 
(C.2.01.02) "Escultures" 

16. Senyalització (vertical, plaques i semàfors) 
17. Lavabos públics 

Les àrees recreatives amb mobiliari infantil o de gent gran, atès que 
s’han de gestionar en la classificació (1.1.01.03) "Instalꞏlacions 
esportives i d’esbarjo a l'aire lliure". 
Els següents tipus de béns, atès que s’han de gestionar per la 
classificació (3.2.02.01) "Instalꞏlacions de servei públic": 
 Instalꞏlació d'enllumenat públic 
 Instalꞏlacions de transport pneumàtic de residus, inclosos els 

contenidors soterrats de residus 
 Sistema de control de semàfors 
 Sistema de control d'accés a carrers 
 Sistema de videovigilància als carrers 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  15 
 
1.2.01.03  VIALS NO URBANS (CAMINS) 
Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada camí existent en terreny 
natural. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els següents tipus de béns no es consideren inherents al vial perquè es 
gestionen en la classificació (3.3.01.03) "Mobiliari urbà": 

 Bancs 
 Aparca bicicletes 
 Jardineres 
 Marquesines 
 Papereres 
 Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter històric o 

artístic s'hagin de gestionar a través de la Classificació (C.2.01.02) 
"Escultures" 

 Senyalització (vertical, plaques i semàfors) 
 Lavabos públics 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  15 
 
1.2.01.04  OBRES CIVILS  D’ÚS PÚBLIC 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada construcció, en general 
d’envergadura i destinada a ús públic, com ara: 

� Embassaments i captacions d'aigua 
� Passarelꞏles de vianants 
� Ponts i túnels 
� Preses i salts d’aigua 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  15 
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1.2.01.05  INFRAESTRUCTURES D’INTERIOR 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascuna de les obres 
d'infraestructura i condicionament realitzades a l’exterior dels Edificis 
existents a l'interior d'un Centre, amb la finalitat de millorar la seva 
imatge i dotar-la dels serveis necessaris per al desenvolupament de la 
seva funció, com ara: 

 Ilꞏluminació exterior als edificis d'un Centre (per exemple, 
ilꞏluminació especial centre esportiu) 

 Conjunt d’enjardinament (incloses les instalꞏlacions de reg que 
donin servei) 

 Conjunt de tancaments 
 Conjunt de vials interiors d'un Centre 
 Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter històric o 

artístic s'han de gestionar a través de la classificació (C.2.01.02) 
"Escultures" 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Inversions en els conceptes esmentats anteriorment (per exemple, en 
enjardinament) que es realitzin a la via pública, per ser gestionades com 
a millores del bé que correspongui de la classificació (1.2.01.02) "Places 
i vials urbans". 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  12 
 
Subgrup 1.3  Immobles en altres situacions 
 
En aquest subgrup s'inclouen els béns considerats com a inversions immobiliàries. Les 
inversions immobiliàries són immobles (terrenys o edificis, considerats en la seva totalitat o en 
part, o tots dos, sense perjudici de la situació patrimonial en què es trobin) que l'entitat té per 
obtenir rendes, plusvàlues o totes dues, enlloc de: 
1. El seu ús en la producció o subministrament de béns o serveis generals (per exemple, 

culturals o formatius). 
2. La seva venda en el curs ordinari de les operacions. 

 
Per tant, les inversions immobiliàries generen fluxos d'efectiu que són en gran mesura 
independents dels procedents d'altres actius posseïts per l'entitat. La producció de béns o la 
prestació de serveis (o l'ús d'immobles per a finalitats administratives) generen fluxos d'efectiu 
que no són atribuïbles només als immobles, sinó a altres actius utilitzats en la producció o en el 
procés de prestació de serveis. 
 
Així mateix, es consideren inversions immobiliàries aquells béns patrimonials que no es 
classifiquin a la seva entrada en el patrimoni de l'entitat com a immobilitzat material. 
 
Per exemple, es poden considerar inversions immobiliàries: 

� Un terreny que es té per obtenir plusvàlues a llarg termini i no per vendre a curt termini, 
dins el curs ordinari de les activitats; 

� Un terreny que es té per a un ús futur no determinat (en cas que l'entitat no hagi 
determinat si el terreny s'utilitzarà com a immoble ocupat per la mateixa o per vendre a 
curt termini, dins el curs ordinari de les activitats, es considera que aquest terreny es 
manté per obtenir plusvàlues); 

� Un edifici que sigui propietat de l'entitat (o bé un edifici obtingut a través d'un 
arrendament financer) i estigui llogat a través d'un o més arrendaments operatius;  

� Un edifici que estigui desocupat i es té per ser arrendat (l'entitat figura com a 
arrendador) a través d'un o més arrendaments operatius. 
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Per contra, no tindran la consideració d'inversió immobiliària els edificis llogats per l'entitat (ja 
sigui com a arrendador o arrendatària) ocupats per personal de l’ens local per a prestar serveis 
generals. 
 
En aquells supòsits en què una part de l'immobilitzat material de les entitats es té per obtenir 
rendes o plusvàlues i una altra part s'utilitza en la producció o subministrament de béns o 
serveis, o bé per a finalitats administratives, l'entitat les comptabilitzarà per separat si aquestes 
parts poden ser venudes separadament. Si aquestes parts no poden ser venudes 
separadament, l'entitat únicament la qualificarà com a inversió immobiliària, si només una part 
insignificant s'utilitza per a la producció o prestació de béns o serveis, o per finalitats 
administratives. 
 
Les classificacions definides per aquest subgrup són les que es detallen tot seguit: 
 
1.3.01.01   TERRENYS CONSIDERATS COM A INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent un terreny patrimonial (i el conjunt 
d’inversions realitzades sobre el mateix), propietat de l’entitat o llogat a 
la mateixa, que estigui dedicat a obtenir plusvàlues mitjançant lloguer o 
venda. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els terrenys patrimonials destinats a la producció o subministrament de 
béns o serveis, o la finalitat sigui administrativa, atès que han de ser 
gestionats a través de la classificació de Terrenys que correspongui. 
Així mateix, tampoc es gestionen per aquesta Classificació els terrenys 
d'habitatges socials, per gestionar-se en la classificació (B.0.01.01) 
"Terrenys PPSH". 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
1.3.01.02   EDIFICIS CONSIDERATS COM A INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada Edifici, propietat de l'entitat o 
bé arrendat a la mateixa, per obtenir plusvàlues mitjançant el seu 
arrendament o venda, no estant destinat en l'actualitat l'immoble amb la 
finalitat administrativa ni per a la seva venda en el curs ordinari de les 
operacions. Per exemple, un edifici d'oficines de naturalesa patrimonial 
en el qual l'Ajuntament és l'arrendador. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Les construccions destinades a la producció o subministrament de béns 
o serveis, o la finalitat sigui  administrativa, atès que s’han de gestionar 
a través de la classificació (1.1.01.01) "Edificis". 
Així mateix, tampoc es gestionen per aquesta classificació els 
habitatges socials, per gestionar-se en la classificació (B.0.02.01) 
"Edificis PPSH". 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  50 
 
1.3.01.03   ACTIUS EN ESTAT DE VENDA3 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada actiu classificat inicialment 
com a no corrent, el valor comptable es recuperarà mitjançant la seva 
venda en un futur proper, enlloc de pel seu ús continuat. Per aplicar 
aquesta classificació, l'actiu ha d'estar disponible en les seves 
condicions actuals per a la venda immediata, i aquesta ha de ser 
altament probable. Es considera que la seva venda serà altament 

                                            

3  Classificació només per a entitats que apliquen la ICAL Normal. 
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probable, quan concorrin les següents circumstàncies: 
� L'entitat s'ha de trobar compromesa per un pla per vendre l'actiu i 

haver iniciat un programa per trobar comprador i concretar el pla. 
� S'espera completar la venda dins de l'any següent a la data de 

classificació de l'actiu com en estat de venda, llevat que per fets o 
circumstàncies fora del control de l'entitat, el termini de venda 
s'hagi d'allargar i hi hagi evidència suficient de que l'entitat segueix 
compromesa amb el pla de disposició de l'actiu. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
Grup 2 – DRETS REALS 
 
Per als béns compresos en aquest grup s'ha de completar informació relativa a: naturalesa i 
contingut del dret; immoble sobre el qual el mateix recau; inscripció en el Registre de la 
Propietat; Títol en virtut del qual es va adquirir; cost de l'adquisició, si aquesta hagués estat 
onerosa; valor del dret; fruits i rendes que el mateix origina. 
 
Subgrup 2.0 Drets reals 
 
Es recullen en aquest grup aquelles garanties a favor de l'entitat materialitzades en drets reals. 
 
S'ha de prendre com a vida útil, la menor de les dues següents: 

1. La vida útil del dret. 
2. La vida estimada que tingui el bé sobre el qual recau, que serà com a màxim la que 

tingui la Classificació. 
 
Les classificacions definides per aquest subgrup són les que es detallen tot seguit: 
 
2.0.01.01  DRETS REALS A FAVOR 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé independent cada garantia que l'ordenament atorga a 
l'entitat respecte a la percepció d'una determinada utilitat, exercint-se de 
manera limitada, com per exemple: 
a) Cens: poder jurídic, que s'atorga al seu titular, d'exigir una 

prestació periòdica al propietari del bé subjecte a gravamen. 
b) Servitud: dret a percebre només utilitats concretes d'una propietat 

aliena (com ara de pas o de vistes). 
c) Superfície: dret a tenir i mantenir temporalment en terreny o 

immoble aliè una edificació, o plantacions i cultius en propietat 
separada. 

d) Ús: dret a percebre dels fruits d'una propietat aliena els que siguin 
suficients a les necessitats de l'usuari. 

e) Usdefruit: dret a tots els rendiments i al gaudi dels béns aliens amb 
l'obligació de conservar la seva forma i substància, llevat que el 
títol de la seva constitució o la llei autoritzin una altra cosa. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els béns que hagin estat incorporats a través d'una cessió, ja que en aquests 
casos s'ha de donar d'alta el bé com a tal en la classificació d'immobles que 
correspongui, amb tipus d'alta "Cessió d'ús temporal" i amb situació 
patrimonial "cessió a favor", d'acord amb la Instrucció Comptable en vigor, si 
bé aquests béns figuren en l'epígraf i subepígraf corresponent a Drets Reals. 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  - 
 
2.0.01.02  APROFITAMENTS URBANÍSTICS  
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Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascun dels drets que 
consisteixen en l'atribució efectiva dels usos o intensitats susceptibles 
d'apropiació privada d'un terreny. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els aprofitaments constituïts sobre sòl destinat a habitatges, i en aquest cas 
tindran la consideració de Patrimoni públic del sòl i l'habitatge, gestionant-se 
per la classificació (B.0.03.01) “Aprofitament urbanístic PPSH”. 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
2.0.01.03  CONCESSIONS ADMINISTRATIVES A FAVOR 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic cadascuna de les transferències a l'ens local que 
fa una altra entitat de dret públic, de la gestió d'un servei públic o del 
gaudi exclusiu d'un domini públic. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)   - 
 
Grup 3 – MOBLES 
 
Per als béns compresos en aquest grup s'ha de completar informació relativa a la quantitat i 
descripció dels béns, marca i model i número de sèrie, detallant-los succintament en la mesura 
necessària per a la seva individualització. 
 
Subgrup 3.0. Equips processos d’informació 
 
Són aquells equips destinats al processament de la informació. 
 
Les classificacions definides per aquest subgrup són les que es detallen tot seguit: 
 
3.0.01.01  EQUIPS PROCESSOS D’INFORMACIÓ 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada dispositiu central per al tractament 
automàtic de la informació, independentment del seu volum o mobilitat, com 
per exemple: 
a) Ordinadors personals (compost de CPU, teclat, monitor i ratolí) 
b) Mòbils 
c) Ordinadors portàtils 
d) PDAs 
e) Servidors de xarxa 
f) Unitats centrals de procés 
g) Tauletes 

Es gestionen també en aquesta classificació, com a béns físics independents, 
cadascun dels perifèrics destinats a transformar les dades provinents de 
l'exterior a el codi que utilitza l'ordinador així com d'extreure, en forma útil, els 
resultats obtinguts, com per exemple: 
h) Discs durs externs 
i) Escàners 
j) Impressores 
k) Lectors de codi de barres 
l) Plòters 
m) Reproductores de plànols 

Tipus de 
gestió 

Inversió general 

No gestionats 
en aquesta 

Els equips que no compleixin les condicions incloses en l'apartat “Bé 
objecte d'inventari”. 
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Classificació   Els monitors adquirits de forma independent de l'ordinador personal 
s'inclouran en la classificació (3.0.01.02) "Elements informàtics 
inventariables globalment". 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  4 
 
3.0.01.02  ELEMENTS INFORMÀTICS INVENTARIABLES GLOBALMENT 

Béns objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent i s’inventaria com un conjunt (com 
un únic bé, per entitat i exercici econòmic), les inversions realitzades en 
components o accessoris informàtics adquirits de forma global, no 
podent ser imputades a cap equip informàtic particular com a elements, 
com ara: altaveus, combos de DVD + CDRW, gravadores de CD/DVD, 
handy drives, monitors, micròfons, unitats d'emmagatzematge internes, 
ratolins, teclats, tauletes gràfiques, targetes i, en general, components 
informàtics de poc valor. 

Tipus de 
gestió 

Inversió general 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  4 
 
Subgrup 3.1.  Vehicles  
 
Per als béns compresos en aquest subgrup s'ha de completar informació relativa a: classe de 
vehicle de què es tracti; tipus de tracció; matrícula, marca, model i número de bastidor; títol 
d'adquisició; data i cost d'adquisició; valor i destinació actual; i informació sobre l'assegurança. 
 
Els vehicles reflecteixen el cost d'adquisició incloent els costos de compra, de matriculació (si 
està matriculat), així com tots els necessaris per a la posada en marxa del vehicle. 
 
La classificació definida per aquest subgrup és la que es detalla tot seguit: 
 
3.1.01.01  VEHICLES  

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada un dels vehicles dedicats al transport 
de persones o mercaderies per carretera, o per mar, així com els específics 
per desenvolupar els serveis i activitats que presta o realitza l'entitat, com per 
exemple: 

� Autobusos 
� Vaixells 
� Bicicletes 
� Bicicletes elèctriques 
� Camions 
� Ciclomotors, motocicletes i motocarros 
� Cotxes de policia 
� Furgonetes o furgons 
� Netejadores i escombradores de carrers 
� Turismes 
� Tractors 
� Vehicles grues 
� Vehicles tot terreny 
� Vehicles de recollida d'escombraries 
� Vehicles mixtes de pala i retro 
� Tren turístic 
� Remolc matriculat 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 

Els següents tipus de béns, per gestionar-se per la classificació 
(3.2.01.01) "Maquinària general": 
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Classificació  1. Piconadores 
2. Dúmpers 
3. Màquina llevaneus 
4. Motoanivelladores 
5. Pales carregadores 
6. Màquina pinta-ratlles 
7. Retroexcavadores 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  6 
 
Subgrup 3.2.  Maquinària, instalꞏlacions i utillatge  
 
Classe 3.2.01 – Maquinària  
 
S'engloba en aquesta classe el conjunt de màquines no específiques d'una determinada 
activitat. 
 
Com a regla general, en aquest equipament s'han d'incloure totes les despeses addicionals que 
es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament i, si escau, el transport, les 
assegurances, drets aranzelaris i altres similars (com per exemple, instalꞏlació i despeses 
d'enginyeria). 
A les màquines s'ha d'incloure el cost de les mateixes, la seva instalꞏlació completa, canonades 
i vàlvules, fonaments i el quadre de control de les mateixes. 
 
Les classificacions definides per aquesta classe són les que es detallen tot seguit: 
 
3.2.01.01  MAQUINÀRIA GENERAL  

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada màquina o equip la funció de la qual 
sigui la de conservació de la maquinària, vehicles i instalꞏlacions pròpies d'una 
activitat, com ara: 

a) Aspiradors industrials 
b) Bufadors 
c) Carros de marcar camps esportius 
d) Cisalles industrials 
e) Compressor aire portàtil 
f) Tallavores 
g) Esmeriladores elèctriques 
h) Equips d'aspiració 
i) Estacions de reparació soldador-desolador 
j) Estabilitzadors de tensió 
k) Fresadores 
l) Grups de soldadura (elèctrica o autògena) i soldadors 
m) Grups electrògens 
n) Formigoneres manuals o mecàniques 
o) Forns ceràmics 
p) Fregadores industrials. 
q) Netejadores d'aigua a pressió 
r) Clau pneumàtica (canvi roda) 
s) Manòmetres 
t) Màquines combinades de fusteria 
u) Martell percussor elèctric (trepant o martell perforador) 
v) Motoserres 
w) Premses (mecàniques o hidràuliques) 
x) Robot neteja fons de piscines 
y) Serres de cinta (alternatives o verticals) 
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z) Serres de disc 
aa) Soldadors 
bb) Trepants de columna o de sobretaula 
cc) Tisores pneumàtiques 
dd) Torns 
ee) Trossejadores 

També constitueixen un bé físic independent cada màquina o equip la funció 
de la qual sigui el moviment intern de materials i persones, tinguin o no, 
autonomia pròpia, com per exemple: 

ff) Carretons elevadors 
gg) Elevadors de vehicles 
hh) Grues 
ii) Ponts-grua 
jj) Plomes hidràuliques 
kk) Transpalets (manuals i elèctrics) 
ll) Remolcs sense matricular 

Es gestionen així mateix per aquesta classificació cada màquina i equip 
específic utilitzat per a l'activitat agrícola o forestal, com per exemple: 

� Abonadores 
� Atomitzadors insecticides 
� Bombes fumigadores 
� Tallagespa 
� Desbrossadores 
� Motocultors 
� Podadores 

També es gestionen per aquesta classificació els següents tipus de béns: 
1. Piconadores 
2. Dúmpers 
3. Màquina llevaneus 
4. Motoanivelladores. 
5. Pales carregadores 
6. Màquina pinta ratlles 
7. Retroexcavadores 

Així mateix, constitueix un bé físic independent cada màquina o equip utilitzat 
en pràctiques per alumnes, ja siguin per al treball del metall o bé de la fusta. 

Tipus de 
gestió 

Inversió general  

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els equips dedicats al trasllat entre dos punts de diferent nivell (com 
ascensors, muntacàrregues o plataformes salvaescales per a minusvàlids) 
integrats en un edifici, es consideren part inherent a l'edifici al qual donen 
servei. 
Tampoc s'inventarien com a béns independents les plaques solars, per 
considerar-se inherents a l'edifici en el qual s'inclouen. 
Tampoc s'inventarien els elements d'utillatge a adquirir pel capítol 2 del 
pressupost, com ara despeses en tornavisos; caixes porta eines; caladores; 
carretons; gats; grapadores pneumàtiques; fregadores; llanternes; pinces 
amperimètriques; polímetres; polidores; trepants. 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  12 
 

3.2.01.02  APARELLS DE MESURA I LABORATORI 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada instrument de mesura i equip 
destinat a la realització de proves i assaigs de laboratori no clínic, com per 
exemple: 

� Anemòmetres  � Mesuradors d'oxigen 
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� Balances 
� Capacímetres 
� Cabalímetres 
� Centrífugues 
� Comprovadors de 

descàrregues 
� Conductímetres 
� Destilꞏladors 
� Alcoholímetre 
� Estufes de cultiu 
� Equips d'esterilització 
� Generadors de funcions 
� Higròmetres 

� Megahòmetre 
� Microscopis 
� Oscilꞏloscopis 
� Radars 
� Registradors de potència 
� Registradors de temperatura 
� Reflectòmetres 
� Sonòmetres 
� Termohigrògrafs 
� Tacòmetres 
� Wattímetre 

Tipus de 
gestió 

Inversió general  

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els microones i frigorífics utilitzats en laboratoris, atès que s’han de 
gestionar a través de la classificació (3.3.02.02) "Electrodomèstics". 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  7 
 

3.2.01.03  ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada equip autònom de seguretat o 
comunicació interna que no estigui inclòs en cap instalꞏlació general, com per 
exemple: 

1. Arcs detectors de metalls 
2. Armaris ignífugs amb entitat independent a l'edifici en el qual es 

troben 
3. Armes de foc 
4. Armers 
5. Barreres de seguretat 
6. Central de detecció d'incendis 
7. Central d'instalꞏlació buscapersones 
8. Central telefònica amb els seus elements accessoris 
9. Circuits tancats de televisió (C.C.T.V.) incloent el conjunt de 

càmeres, conjunt de monitors, quadre de control i comandament 
amb seqüenciadors, vídeo-gravador i cablejat 

10. Detectors d'explosius 
11. Emissores de vehicles 
12. Estacions base 
13. Escàners de seguretat 
14. Inhibidors de radiofreqüència 
15. Instalꞏlació de torns per cita prèvia, incloent: conjunt de display, 

finestreta, panells display, teclats de taula, unitat central, unitat de 
so, dispensador de tiquets, vídeo counter i cablejat 

16. Receptors 
17. Transmissors 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

La instalꞏlació de seguretat d'alarma (amb els seus detectors i panell de 
control) i la de megafonia, per considerar-se inherent a l'Edifici on es troben 
ubicades. 
No s'inventarien ni gestionen els telèfons mòbils ni PDAs, atès que s’han de 
gestionar en la classificació (3.0.01.01) "Equips processos d'informació". 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  7 
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Classe 3.2.02 – Instalꞏlacions tècniques 
 
S'engloba en aquesta classe el conjunt d'instalꞏlacions no específiques d'una determinada 
activitat. 
 
S'ha de crear un bé físic per cada funció de la instalꞏlació específica i independent, que 
comprèn la totalitat de màquines i equips que engloben la totalitat de la instalꞏlació, incloent la 
canonada, les vàlvules, instrumentació, accessoris i quadres de control. 
 
Les canonades o cablejat d'aquelles instalꞏlacions necessàries per al perfecte 
desenvolupament de l'activitat desenvolupada a l'edifici es consideren inherents a la mateixa, 
inventariant i gestionant amb el mateix edifici: climatització, xarxa contra incendis per a quadres 
mànega, comunicació, aigua potable i sanejament. Per contra, la xarxa de conductes d'aquelles 
instalꞏlacions que poden estar o no presents en l'activitat desenvolupada a l'edifici, ja que 
presten servei a funcions concretes, s'han d'inventariar i gestionar amb la mateixa instalꞏlació. 
 
Com a regla general, en aquest equipament s'han d'incloure totes les despeses addicionals que 
es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament i, si escau, el transport, les 
assegurances, drets aranzelaris i altres similars (com per exemple, instalꞏlació i despeses 
d'enginyeria). 
 
La classificació definida per aquesta classe és la que es detalla tot seguit: 
 

3.2.02.01   INSTALꞏLACIONS DE SERVEI PÚBLIC 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada instalꞏlació (juntament amb els seus 
components), en general de gran envergadura i destinada al servei públic, 
com per exemple: 

1. Canalització d'aigües residuals incloent sanejament (xarxa de 
clavegueram i drenatges). 

2. Compactadores d'escombraries. 
3. Complexos mediambientals. Es considera inherent a la 

instalꞏlació: els vials interiors, tancaments, instalꞏlació de reg i 
contra incendis, tremuges o plataformes de descàrrega, bàscula 
de pesatge de vehicles i els dipòsits de seguretat receptors de 
residus segons tipologia o abocadors (que comportin obra civil). 

4. Dipòsits i tancs d'emmagatzematge (que comportin obra civil). 
5. Dipòsits de seguretat o abocadors (que comportin obra civil). 
6. Distribució d'aigua potable. 
7. Estacions depuradores d'aigües residuals (E.D.A.R.). Es 

consideren inherents a la instalꞏlació: els decantadors, les basses 
d'homogeneïtzació, les bombes d'impulsió, bufadors, filtres, 
dipòsits intermedis i la xarxa de conductes i accessoris. 

8. Instalꞏlacions de lloguer de bicicletes, incloent com a millores de 
la instalꞏlació cadascuna de les estacions de lloguer i els seus 
elements (pòsters d'ancoratge, lectors, caixers i bicicletes). 

9. Estacions de tractament d'aigua potable (E.T.A.P.). Es consideren 
inherents a la instalꞏlació: els dipòsits d'acumulació d'aigua, 
pous, canals d'abastament d'aigües, bombes d'impulsió d'aigua, 
filtres de tractament d'aigua (per exemple: descalcificadors), 
bombes dosificadores de productes i canonades de distribució 
generals. 

10. Instalꞏlació d'enllumenat públic. 
11. Instalꞏlacions de combustible. Es consideren inherents a la 

instalꞏlació: tanc d'emmagatzematge, grup de bombament, xarxa 
general de canonades de distribució. 
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12. Instalꞏlacions d’incineradores d'escombraries i residus. Es 
consideren inherents a la instalꞏlació: caixa de càrrega, càmera 
pirolítica amb cremador i ventilador, cremador modulant, 
termorreactor per cremar fums, llar de foc de sortida de fums, 
quadre de comandament i control. 

13. Instalꞏlacions trituradores de residus voluminosos (palets, resta 
de poda, mobles). 

14. Obres civils portuàries. 
15. Plantes de triatge per a la recuperació de materials. Es 

consideren inherents a la planta, com a components d’aquestes: 
caixa de càrrega, cadena de triatge per a la classificació de residus, 
separadors magnètics per ferris i separadors per corrent per 
aluminis, premses per als films plàstics de material recuperat i 
separat. 

16. Plantes de transferència per a residus perillosos. Es considera 
inherent a la planta, com a components d’aquestes: la xarxa de 
recollida de seguretat per a eventuals vessaments, dipòsit i 
cambra frigorífica. 

17. Plantes d'olis vegetals. Es considera inherent a la planta, com a 
components d’aquestes: els dipòsits i aljub. 

18. Sistema de control semafòric. 
19. Sistema de control d'accés a carrers. 
20. Sistema de videovigilància en carrers. 
21. Vivers i instalꞏlacions de reg. Es consideren inherents a la 

instalꞏlació: la canonada de distribució, els degotadors, els tubs 
degotadors, els humidificadors, els ruixadors, els aspersors, 
higròmetres d'aire, higròmetres de sòl i el programador de reg. 

Tipus de 
gestió 

Bé complex 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  20 
 
Subgrup 3.3.  Altres  béns mobles  
 
Classe 3.3.01 – Mobiliari 
 
Les classificacions definides per aquesta classe són les que es detallen tot seguit: 
 

3.3.01.01  MOBILIARI GENERAL 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic cada conjunt dels elements de mobiliari (amb indicació 
del nombre d’elements que el componen i amb independència del seu volum, 
qualitats específiques o material en què estiguin fabricats) en oficines, 
vestuaris, centres docents, esportius, sanitaris, cafeteries, com per exemple: 

1. Armaris, llibreries, vitrines i estanteries d’oficina 
2. Arxivadors verticals, fitxers horitzontals i de plànols 
3. Armaris de taller 
4. Armaris d’eines 
5. Armaris rack 
6. Bancs de vestuari 
7. Bancs i taules de treball 
8. Pantalles i mampares de separació de mitja alçada 
9. Bucks 
10. Llits (incloent el capçal i el peu) 
11. Cotxets per a bebès 
12. Taules auxiliars (de biblioteca i d’ordinador) 
13. Taules d’oficina i despatx (amb les seves respectives ales) 
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14. Taules de reunions 
15. Taules i mobles de laboratori 
16. Taules - taulell de dibuix 
17. Taules d’acer inoxidable de cuines i bugaderia (incloent l’aigüera) 
18. Mobiliari clínic (bicicletes estàtiques, lliteres, carros clínics, 

classificadors rotatius d’historials, vitrines mèdiques) 
19. Mostradors 
20. Pissarres mòbils giratòries 
21. Pupitres 
22. Cadiratge (cadires, butaques, sofàs, tamborets i mòduls de 

seient) 
23. Taquilles 

Tipus de 
gestió 

Inversió general 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Les mampares ubicades de forma fixa, per considerar-se inherents a 
l’edifici en el que es troben instalꞏlades, i a més les inversions sobre el 
mobiliari que es detalla tot seguit: 

a) Catifes (excepte obres d’art) i moquetes 
b) Ambientadors i desinfectadors 
c) Cortines, jardineres i decoració interior 
d) Faristols 
e) Banderes 
f) Papereres i paraigüers 
g) Classificadors 
h) Quadres y litografies (excepte obres d’art) 
i) Dispensadors de sabó i paper 
j) Elements de sobretaula 
k) Escales 
l) Prestatgeries metàlꞏliques ranurades 
m) Llums, flexos i llanternes 
n) Mata insectes 
o) Mobles i miralls de bany 
p) Penjadors 
q) Pissarres i encerats de paret 
r) Rellotges 
s) Reposapeus 
t) Taulells d’anuncis i sureres 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  10 
 

3.3.01.02  MOBILIARI ESPORTIU 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada conjunt d’elements de mobiliari dels 
tipus de béns que tot seguit es detallen (amb indicació del nombre de béns 
que el componen i amb independència de la seva forma, volum, qualitats 
específiques o material en el que estiguin fabricats), utilitzats per a la pràctica 
esportiva i situats normalment en instalꞏlacions esportives: 

� Banc de peses 
� Barres d’equilibri 
� Bicicletes estàtiques 
� Cistelles de bàsquet, sempre 

que no siguin instalꞏlacions 
fixes (amb tots els seus 
accessoris) 

� Cintes de córrer 

� Marcadors electrònics 
� Taules de tenis taula 
� Obstacles d’atletisme 
� Piragües 
� Pòdium 
� Porteries (amb tots els 

accessoris) 
� Poltres 
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� Cortines separadores 
� Conjunt xarxa pista de tenis, 

voleibol, etc. (incloent tots els 
seus accessoris) 

� Escala jutges atletisme 
� Espatlleres 
� Futbolins 
� Gàbies de material 
� Gàbia de llançament 

d’atletisme 

� Plintons 
� Xarxes protectores 
� Xarxa pista de tenis 
� Cadires de socorristes 
� Trampolins 
� Trapezis 
� Túnel sortida de jugadors 

Tipus de 
gestió 

Inversió general 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Les instalꞏlacions fixes de camp de futbol o bàsquet, atès que s’han d’incloure 
a la classificació (1.1.01.03) “Instalꞏlacions esportives i d’esbarjo a l’aire lliure” 
com una millora del bé sobre el qual s’instalꞏlin, i a més les inversions sobre el 
mobiliari que es detalla tot seguit: 
1. Cèrcols i pilotes 
2. Matalassos i mòduls de goma 

escuma 

3. Manuelles (peses) 
4. Suros de les piscines 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  6 
 

3.3.01.03  MOBILIARI URBÀ 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent i s’inventaria com un conjunt (com un únic 
bé, per entitat i exercici econòmic) les inversions realitzades en mobiliari 
ubicat en una via pública o en un parc, com por exemple: bancs; aparca 
bicicletes; pilons fixes; estàtues i fonts (excepte les que pel seu caràcter 
històric o artístic hagin de ser gestionades mitjançant la classificació 
(C.2.01.02) “Escultures”; jardineres; limitadors de velocitat; marquesines; 
taules d’àrees recreatives; papereres; contenidors d’escombraries, sanitaris 
públics; senyalització (vertical, plaques i semàfors); suports publicitaris i 
d’informació (rellotges  publicitaris, indicadors urbans, monòlits, punts 
d’informació). 

Tipus de 
gestió 

Inversió general 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Les àrees o instalꞏlacions recreatives de jocs infantils o de gent gran i 
les zones de pícnic, atès que s’han de gestionar a través de la 
classificació (1.1.01.03) “Instalꞏlacions esportives i d’esbarjo a l’aire 
lliure”. 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  6 
 

3.3.01.04  MOBLES DE CONSIDERABLE VALOR ECONÒMIC 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada moble que no tingui la consideració 
d’històric o artístic però que sigui de considerable valor econòmic, com per 
exemple: 

� Gegants i capgrossos. 
Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  10 
 
Classe 3.3.02 – Utensilis i equipament d’oficina 
 
Les classificacions definides per aquesta classe són les que es detallen tot seguit: 
 

3.3.02.01  EQUIPS D’OFICINA I FOTOCOPIADORES 
Bé objecte Constitueix un bé independent cada conjunt d’elements d’accionament 
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d’inventari  mecànic o elèctric utilitzat en oficines (amb indicació del nombre de béns que 
el componen i amb independència de la seva forma, volum, qualitats 
específiques o material en el que estiguin fabricats), com per exemple: 

� Canó projector 
� Talladores de paper 
� Destructors de documents 
� Enquadernadores 
� Ensobradores 
� Faxos, telefaxos 
� Fotocopiadores 
� Fotocopiadores multifuncional  
� Franquejadores 
� Grapadores elèctriques 
� Màquines d’escriure 
� Pantalles de projecció 
� Plastificadores de documents 
� Plegadores de paper 
� Projectors de transparències 
� Projectors de diapositives 
� Reproductores de plànols 
� Trepadora de paper elèctriques 

Tipus de 
gestió 

Inversió general  

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els escàners i impressores, atès que s’han de gestionar a través de la 
classificació (3.0.01.01) “Equips processos d’informació”. 
I, els següents equips d’oficina: 

� Calculadores 
� Datadores i numeradores i retoladores (tipus Dymo) 
� Grapadores i trepadora manuals 
� Altres equips d’oficina de sobretaula 
� Telèfons 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  8 
 

3.3.02.02  ELECTRODOMÈSTICS 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé independent cada conjunt d’elements d’aparells elèctrics 
construïts per a ser utilitzats habitualment a la llar (amb indicació del nombre 
de béns que el componen i amb independència de la seva forma, volum, 
qualitats específiques o material en el que estiguin fabricats), com per 
exemple: 

1. Condicionadors autònoms d’aire i bomba de calor 
2. Caixes frigorífiques 
3. Aspiradors domèstics 
4. Càmeres frigorífiques 
5. Càmeres fotogràfiques (incloent objectius) 
6. Càmeres de vídeo (domèstic i professional) 
7. Cuines industrials existents a les escoles 
8. Deshumidificadors 
9. DVD’s 
10. Equips de música 
11. Gravadores y reproductores (d’àudio i vídeo) 
12. Forns domèstics 
13. Fregidores industrials 
14. Frigorífics 
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15. Fonts d’aigua freda 
16. Rentadores (domèstiques, industrials existents en residències) 
17. Rentavaixelles 
18. Microones 
19. Videocassets 
20. Assecadores 
21. Televisors 

Tipus de 
gestió 

Inversió general  

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Les campanes extractores, per considerar-se inherents a l’edifici. 
Tampoc s’inventarien com béns independents les plaques solars, per 
considerar-se inherents a l’edifici en el que s’inclouen. 
No s’inventarien, ni gestionen els electrodomèstics que s’indiquen tot seguit: 

1. Calefactors, ventiladors, radiadors 
2. Petits electrodomèstics (molinets de cafè, torradores, cafeteres 

tipus Melitta, pingüins, radio-cassets) 
3. Rellotges de paret 
4. Eixugamans 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  6 
 
Subgrup 3.4.  Equipaments específics 
 
Classe 3.4.01 – Activitat Ràdio, Lleure i Espectacles 
 
Les classificacions definides per aquesta classe són les que es detallen tot seguit: 
 

3.4.01.01 EQUIPAMENT TRACTAMENT D’IMATGE, SENYAL, SO I ILꞏLUMINACIÓ 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada conjunt dels elements formats per 
instalꞏlacions i màquines destinades a la gravació, edició i tractament 
d’imatge i so, com per  exemple:  
1. Amplificadors 
2. Bafles 
3. Caixes i columnes 

acústiques 
4. Compressors de senyal 
5. Equalitzadors 
6. Equips d’edició de vídeo 

7. Equips d’endarreriment  
8. Taules de muntatge 
9. Taules de mescles 
10. Taules de so 
11. Micròfons 
12. Monitors de vídeo 

També es gestionen en aquesta classificació les instalꞏlacions necessàries per 
a la ilꞏluminació dels espectacles, tant si són a l’aire lliure com en llocs 
tancats, com per exemple:  
� Dimmers 
� Instalꞏlació de focus 
� Màquina de fum 
� Taula de llums 
� Graelles amb subjecció 
� Reguladores d’intensitat 

lluminosa 
� Transformadors, amb els 

seus equips de protecció 

� Instalꞏlació d’ilꞏluminació 
d’espectacles (no ubicada de 
forma fixa en un edifici), formada 
per: transformadors, amb els seus 
equips de protecció, reguladors 
d’intensitat lluminosa, graelles amb 
subjecció, focus, cablejat de 
distribució a cadascun dels punts 
d’ilꞏluminació. 

També es gestionen en aquesta classificació els equips utilitzats per a 
l’ampliació d’imatges cinematogràfiques per a la seva visualització, com per 
exemple: 
� Empalmadora de pelꞏlícules 
� Màquines d’enrotllat 

� Projectors de cine 
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Tipus de 
gestió 

Inversió general  

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els béns relacionats tot seguit, atès que s’han de gestionar a través de 
la classificació (3.3.02.02) Electrodomèstics: 

� Càmeres fotogràfiques (incloent objectius) 
� Càmeres de vídeo (domèstic i professional) 
� Equips de música 
� Gravadores, DVD i reproductores (d’àudio i vídeo) 
� Televisors 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  12 
 

3.4.01.02  EQUIPAMENT DE SUPORT D’ACTES 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent i s’inventaria com un conjunt (com 
un únic bé, per entitat i exercici econòmic) les inversions realitzades en el 
mobiliari per actuacions en públic (com per exemple: tarimes, escenaris 
mòbils i tanques). 

Tipus de 
gestió 

Inversió general 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  5 
 

3.4.01.03  INSTRUMENTS MUSICALS 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada objecte la finalitat del qual sigui 
produir sons musicals, com per exemple: 
1. Arpa 
2. Baix 
3. Bateria 
4. Bombo 
5. Caixes 
6. Clarinet 
7. Contrabaix 
8. Cornetes 
9. Cortina musical 
10. Darbukes 
11. Djembes 
12. Fagot 
13. Flautes 
14. Flautes travesseres 

15. Guitarres 
16. Oboè 
17. Òrgans 
18. Platets 
19. Pianos 
20. Saxofons 
21. Tambors 
22. Timbals 
23. Triangle musical 
24. Trompeta 
25. Tuba 
26. Violí 
27. Violoncel 
28. Xilòfon 

Tipus de 
gestió 

Inversió general  

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  10 
 
Classe 3.4.02 – Altres Equipaments específics 
 
La classificació definida per aquesta classe és la que es detalla tot seguit: 
 

3.4.02.01  EQUIPS I APARELLS MÈDIC-ASSISTENCIALS 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada equip i aparell de diagnòstic, 
com poden ser: 
 Electrocardiògrafs 
 Equips d’angiografia 
 Equips de radiologia 
 Equips de ressonància magnètica 

Equips terapèutics, com poden ser: 
 Aparells de teràpia electroconvulsiva  
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 Bombes de medicaments 
 Equips microones o d’ona curta 
 Equips d’anestèsia 
 Llum d’infrarojos 

Instrumental d’exploració i consulta, com poden ser: 
 Laringoscopis 
 Podòmetres 
 Tensiòmetres de paret 

Aparells de monitorització, com poden ser: 
 Monitors cardíacs 
 Monitors d’arrítmies 
 Monitors desfibrilꞏladors 

Altres equips de servei sanitari, com poden ser: 
 Aparells d’ortopèdia 
 Bàscules, talladores i pesa bebès 
 Bombes d’alimentació 
 Desfibrilꞏladors 
 Reanimadors 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  8 
 
Grup 4 – DRETS DE PROPIETAT IMMATERIAL 
 
Subgrup 4.0. Drets de propietat immaterial 
 
Les classificacions definides per aquest subgrup són les que es detallen tot seguit: 
 

4.0.01.01  PROPIETAT INTELꞏLECTUAL 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé independent cada un dels drets de caràcter personal i 
patrimonial que atribueixen a l’autor la plena disposició i el dret exclusiu a 
l’explotació de l’obra, sense més limitacions que les establertes en la Llei, com 
per exemple: 

� Drets d’autor 
� Dominis Web 
� Pla general d’ordenació urbana aprovat 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  -  Vida Útil (anys)  - 
 

4.0.01.02  PROPIETAT INDUSTRIAL  

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé independent cadascun dels drets obtinguts per l’inventor o 
descobridor amb la creació o descobriment de qualsevol invenció 
relacionada amb la indústria; i pel productor, fabricant o comerciant, amb la 
creació de signes especials, els quals es proposen distingir el producte del 
seu treball d’altres articles similars, com per exemple: 
� Logos 
� Marques 
� Models 

� Patents 
� Suports de la imatge corporativa 

(bandera, logos) 
Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  -  Vida Útil (anys)  - 
 

4.0.01.03  PROPIEDAT COMERCIAL 
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Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascun dels drets propietat de l’entitat 
per a comercialitzar un producte. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  -  Vida Útil (anys)  - 
 
Grup 5 – QUOTES, PARTS ALÍQUOTES I TÍTOLS CAPITAL D’EMPRESES 
 
Subgrup 5.0. Quotes, parts alíquotes i títols capital d’empreses 
 
Són els títols que concedeixen a qui els posseeixen drets de propietat o percepció de dividends, 
participacions de beneficis, interessos, comissions o primes i que són susceptibles de cotització 
en mercats de valors. Per exemple: accions, obligacions, lletres del tresor, títols, etc. 
 
Per als valors mobiliaris compresos en aquest grup s’ha de completar la informació relativa a: 
nombre de títols i la seva classe; sèrie i numeració; entitat emissora; valor capital i valor efectiu; 
cost de l’adquisició i data; fruits i rendes que produeixen i lloc en el qual es trobin dipositats. 
 
Els valors mobiliaris, siguin de renda fixa o variable, es valoren pel preu d’adquisició, entenent 
aquest per l’import satisfet, incloent els drets preferents de subscripció i les despeses inherents 
a l’operació (comissions o despeses d’intermediació). 
 
Classe 5.0.01 – Accions i participacions en societats mercantils i entitats del grup. 
 
La classificació definida per aquesta classe és la que es detalla tot seguit: 
 

5.0.01.01   ACCIONS I PARTICIPACIONS EN SOCIETATS MERCANTILS DEL GRUP 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé independent cada conjunt d’accions (amb indicació del 
nombre) de la mateixa classe corresponents a la mateixa Societat Mercantil 
sempre que aquesta societat sigui entitat del grup respecte a l’Ajuntament, 
d’acord amb la definició que d’aquests conceptes s’hagi establert en les 
normes per a la formulació dels Comptes Anuals Consolidats. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
Classe 5.0.02 – Altre immobilitzat financer 
 
La classificació definida per aquesta classe és la que es detalla tot seguit: 
 

5.0.02.01   OBLIGACIONS, BONS I ALTRES INVERSIONS 
Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé independent cada conjunt d’obligacions, bons, lletres i altres 
títols de renda fixa (amb indicació del nombre).  

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
Grup 6 – DRETS DE CARÀCTER PERSONAL 
 
S’inclouen en aquest grup aquells drets que suposen vincles jurídics entre dues 
persones o entitats. 
 
Subgrup 6.0.  Drets de caràcter personal 
 
Les classificacions definides per aquest subgrup són les que es detallen tot seguit: 
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6.0.01.01  PROGRAMES (SOFTWARE)  

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé independent i s’inventarien com un conjunt (com un únic 
bé, per entitat i exercici econòmic) les inversions realitzades en l’adquisició 
de llicències de software que es realitzin de forma independent als equips, 
com poden ser: 

� Software estàndard (no inherent als equips informàtics) 
� Software de base (sistemes operatius, no inherents als equips 

informàtics) 
� Software a mida 

Tipus de 
gestió 

Inversió general 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

El software desenvolupat amb mitjans propis de l’entitat, atès que es 
gestionen en la classificació (4.0.01.01) “Propietat intelꞏlectual”. 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  4 
 
Grup 7 - SEMOVENTS 
 
Per als béns compresos en aquest grup s’ha de completar informació relativa al nombre de 
caps, espècie, marques i persona encarregada de la seva custòdia. 
 
Subgrup 7.0. Semovents 
 
Les classificacions definides per aquest subgrup són les que es detallen tot seguit: 
 

7.0.01.01  SEMOVENTS 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada ramat o conjunt homogeni 
d’animals. 
En el cas concret que un animal que per les seves característiques 
específiques ho requereixi, es podrà considerar com a bé físic 
independent. 

Tipus de 
gestió 

Per quantitat 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  5 
 

c) Béns afectes al patrimoni públic del sòl i l’habitatge 
 
El Llibre B_Béns afectes al patrimoni públic del sòl i l’habitatge (PPSH) conté els béns i drets 
que l’entitat adquireixi amb aquesta finalitat i que estiguin així qualificats d’acord amb la 
legislació urbanística vigent. En definitiva, els terrenys qualificats com a sòl urbà o urbanitzable 
programat en el planejament urbanístic, els terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament pels 
particulars afectats per una actuació urbanística. 
Per tant, són els béns pertanyents a les classificacions del “Patrimoni públic del sòl i l’habitatge” 
(grup B) i aquells béns que, pertanyin a altres classificacions i tinguin la naturalesa jurídica de 
“Patrimoni públic del sòl i l’habitatge”. 
 
Amb la finalitat de regular el mercat de terrenys, obtenir reserves de sòl per a actuacions 
d’iniciativa pública i facilitar l’execució de l’ordenació territorial i urbanística, integren el  
 
 
patrimoni públic del sòl els béns, recursos i drets que adquireixi l’Administració en virtut del seu 
deure sobre ordenació territorial i urbanística. 
 
Els béns del patrimoni públic del sòl constitueixen un patrimoni separat i els ingressos obtinguts 
mitjançant l’alienació dels terrenys que els integren o la substitució per diners, es destinaran a 
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la conservació, administració i ampliació d’aquests, a condició que només financin despeses de 
capital i no es vulneri la legislació que els sigui aplicable, o als usos propis del seu destí. 
 
Les classes i classificacions definides per aquest grup són les que es detallen tot seguit: 
 
Classe B.0.01 Terrenys del patrimoni públic del sòl i l’habitatge 
 

B.0.01.01  TERRENYS PPSH 
Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascun dels terrenys que hagin 
estat classificats d’aquesta manera d’acord amb la legislació urbanística 
vigent. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
Classe B.0.02 Edificis del patrimoni públic de sòl i l’habitatge 
 

B.0.02.01  EDIFICIS PPSH 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada construcció o edificació 
qualificada com a Patrimoni públic del sòl i l’habitatge, destinats a 
finalitats socials com per exemple: 

� Habitatges de protecció pública 
� Altres construccions integrades en el PPSH 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  Si  Vida Útil (anys)  50 
 
Classe B.0.03 Drets Reals del patrimoni públic del sòl i l’habitatge 
 
El planejament i l’activitat urbanística generen per als Ajuntaments unes perspectives 
d’obtenció de terrenys, via cessió obligatòria, de terrenys per a carrers, zones verdes, 
equipaments i altres usos. Així mateix, a conseqüència d’aquesta activitat urbanística, 
l’Ajuntament pot rebre terrenys de propietaris amb aprofitament excedentari amb destí a la 
compensació als propietaris amb aprofitament deficitari, o bé participar com a intermediari en 
les compensacions entre particulars. 
 

B.0.03.01  APROFITAMENT URBANÍSTIC PPSH 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascun dels drets que 
consisteixen en l’atribució efectiva dels usos o intensitats susceptibles 
d’apropiació privada d’un terreny o el seu equivalent econòmic en els 
termes fixats per la legislació urbanística així com les diferències 
positives que resultin al restar de l’aprofitament urbanístic, 
l’aprofitament privatiu i el corresponent a l’Administració actuant. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 

d) Béns afectes al patrimoni històric – artístic 
 
El Llibre C_Béns afectes al patrimoni històric-artístic conté els béns de caràcter històric-artístic 
qualificats d’interès cultural, en definitiva, els que pertanyen a les classificacions de Béns de 
caràcter Històric-Artístic (grup C). 
 
S’inclouen en aquest Llibre d’inventari els elements patrimonials mobles o immobles d’interès 
artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic, així com el patrimoni 
documental i bibliogràfic, els jaciments, zones arqueològiques, llocs naturals, jardins i parcs que 
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tinguin valor artístic, històric o antropològic. Aquests béns presenten, en general, determinades 
característiques, incloent les següents: 

a) És poc probable que el seu valor en termes culturals, mediambientals, educacionals i 
històric-artístics quedi perfectament reflectit en un valor financer basat purament en un 
preu de mercat.  

b) Les obligacions legals o estatutàries poden imposar prohibicions o restriccions 
greus a la seva disposició per venda.   

c) Sovint són insubstituïbles i el seu valor pot incrementar-se amb el temps, inclús si 
les seves condicions físiques es deterioren.  

d) Pot ser difícil estimar la seva vida útil, la qual en alguns casos pot ser de centenars 
d’anys. 

 
En tenir en la majoria dels casos aquests béns una vida útil  ilꞏlimitada o, en cas de tenir-la 
limitada, és difícil estimar-la amb fiabilitat, no se’ls aplicarà el règim d’amortització. 
 
Subgrup C.1 Caràcter històric 
 
Classe C.1.01 – Immobles de caràcter històric-artístic 
 
Les classificacions definides per aquesta classe són les que es detallen tot seguit: 
 

C.1.01.01  EDIFICIS HISTÒRIC-ARTÍSTICS  

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé independent cada construcció que, per la seva 
antiguitat, mèrits constructius i/o històrics, està especialment protegit i 
és declarat ‘bé d’interès cultural’ i, sigui propietat de l’Ajuntament, com 
per exemple: 

� Cases pairals 
� Castells 
� Esglésies 
� Palaus 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 

C.1.01.02  OBRES CIVILS HISTÒRIC-ARTÍSTIQUES 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada construcció dels tipus 
següents: 

� Arcs i portes 
� Dòlmens 
� Muralles 
� Ponts 
� Ruïnes 
� Jaciments arqueològics 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
 
Classe C.1.02 – Utensilis històrics 
 
La classificació definida per aquesta classe és la que es detalla tot seguit: 
 

C.1.02.01  NUMISMÀTICA I UTENSILIS ARQUEOLÒGICS – PALEONTOLÒGICS 
Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada conjunt dels elements de monedes 
o medalles, ceràmiques, ossos i utensilis pertanyents a civilitzacions 
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antigues (amb indicació del nombre total de cada bé). 
Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
Classe C.1.03 – Documents històrics 
 
La classificació definida per aquesta classe és la que es detalla tot seguit: 
 

C.1.03.01  DOCUMENTS HISTÒRICS 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada document amb una 
importància històrica acreditada, com per exemple: documents, llibres, 
pergamins, reproduccions gràfiques. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
Subgrup C.2 Caràcter artístic 
 
Classe C.2.01 – Obres d’art 
 
Són tots aquells béns físics que destaquen per la seva antiguitat i/o valor històric o que poden ser 
catalogats com a obres artístiques.  
 
Per als béns compresos en aquesta classe s’ha de completar informació relativa a: nom o títol 
de l’obra; lloc on estigui situat i persona responsable; autor; escola; tema i tècnica, així com 
dades tècniques respecte a les seves mides i estat de conservació. Així mateix, s’ha de fer 
constar, la raó del seu valor artístic, històric o econòmic. 
 
Les classificacions definides per aquesta classe són les que es detallen tot seguit: 
 

C.2.01.01 PINTURES 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada expressió pictòrica que tingui 
un especial valor artístic, com per exemple: 

� Quadres 
� Dibuixos 
� Gravats 
� Murals 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 

C.2.01.02 ESCULTURES 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada representació escultòrica 
d’especial valor artístic, com per exemple: 

� Escultures 
� Fonts 
� Talles en fusta 

Així mateix, s’inclouen en aquesta classificació les estàtues o fonts 
existents en vies públiques que puguin tenir un caràcter històric o 
artístic rellevant. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 

C.2.01.03  MOBILIARI ARTÍSTIC 
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Bé objecte 
d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada moble d’especial valor històric, 
com per exemple: 

� Llums 
� Mobles 

I altres objectes d’orfebreria i joieria amb especial valor històric-artístic. 
Tipus de 
gestió 

Bé simple 

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
 
 

e) Béns d’organismes autònoms administratius i entitats amb 
personalitat pròpia dependents de l’ens local 

 
El Llibre D_Béns d’organismes autònoms administratius i entitats amb personalitat pròpia 
dependents de l’ens local s’obté per la suma dels llibres A, B, C i E dels Organismes Autònoms 
i entitats jurídicament dependents de l’entitat. 
 
 

f) Béns cedits a altres administracions o a particulars però 
revertibles a l’ens local 

 
El Llibre E_Béns cedits a altres administracions o a particulars però revertibles a l’ens local 
conté els béns que han estat objecte de l’operació revertible d’entrega “Cessió d’ús temporal” 
com a recordatori que el seu domini o gaudi hagués de revertir o consolidar-se en l’entitat 
arribat cert dia o en complir-se o no determinada condició, de manera que serveixi de 
recordatori constant perquè la Corporació exerciti oportunament les facultats que li 
corresponguin en relació als mateixos.  
 
En definitiva, els béns que aquí figuren seran el que hagin estat objecte d’una operació 
revertible de Cessió d’ús temporal. 
 
Classe E.0.01 – Béns i Drets Revertibles 
 
La classificació definida per aquesta classe és la que es detalla tot seguit: 
 

E.0.01.01   BÉNS I DRETS REVERTIBLES 

Bé objecte 
d’inventari 

Constitueixen un bé físic independent cadascuna de les càrregues o drets 
atorgats que recaiguin sobre un bé transmès quant a la seva propietat que 
tingués l’Ajuntament, el gaudi del qual hagués de revertir o consolidar-se en el 
mateix arribat cert dia o en complir-se o no determinada condició. 
Cadascun d’aquests drets es dona d’alta en aquesta classificació  
associant-les al bé (generalment immoble) gravat per la càrrega. 

Tipus de 
gestió 

Bé simple 

No gestionats 
en aquesta 
Classificació 

Els béns cedits en quant a la seva possessió a un tercer (ja sigui per cessió 
d’ús, arrendament –l’Ajuntament és l’arrendador- o concessió administrativa), 
per romandre en la classificació que li correspon originàriament pel tipus de 
bé. Per a aquest cas es realitzarà l’operació revertible d’entrega que 
correspongui. Com a conseqüència d’aquesta operació els béns passaran del 
Llibre en què es trobin al Llibre E de ‘Béns i Drets Revertibles’.  

Amortitza  No  Vida Útil (anys)  - 
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ANNEX 2. PROCEDIMENTS A SEGUIR 
EN LES OPERACIONS D’ACCIÓ 
DIRECTA SOBRE BÉNS 

 
Les operacions descrites en aquest apartat determinen els procediments a seguir en l’àmbit 

comptable 
 

1. Operacions d’alta 
 

Codi GPA 
CODI A01 

ABSORCIÓ 
Descripció 
operació 

comptable 
Actiu que s’incorpora al patrimoni per l’extinció d’un ens depenent. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel seu valor històric incloent tota 
l’amortització acumulada, que continua amortitzant en la mateixa vida que 
tenia en l'ens depenent, respectant la data inicial d'amortització. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent     

a  (281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 
(778) Ingressos excepcionals 

 

Situació 
patrimonial 

Propietat  Naturalesa jurídica 
Domini públic afecte a 

servei públic o patrimonial 
 

Codi GPA 
CODI A02 I A03 

ADJUDICACIÓ EN EL PAGAMENT DE DEUTES O EMBARGAMENTS 
(EXERCICI EN CURS I/O TANCATS) 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni per respondre dels deutes contrets per 
un tercer amb l’entitat, en virtut d’un acte administratiu o judicial. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel seu valor del dret cancelꞏlat en el 
moment de la seva incorporació patrimonial. 

Assentament 
comptable 

a) Exercici en curs: 
 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (4380) Drets cancelꞏlats de 
pressupost corrent, per cobraments 
en espècie 

 

b) Exercici tancat: 
 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (4390) Drets cancelꞏlats de 
pressupostos tancats, per a 
cobraments en espècie 

 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 
Patrimonial 
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Codi GPA 
CODI A04 

ADSCRIPCIÓ (NOMÉS OA) 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni d'un organisme autònom per un destí o fi 
determinat, provinent de l’entitat de qui depèn o bé d'un altre organisme 
autònom de la mateixa entitat. 
En finalitzar l’adscripció, operació compatible únicament amb la (B06) 
“Reversió d’un bé rebut en adscripció (Només OA)”. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

En tractar-se d'adscripció per un període indefinit o similar a la seva vida 
econòmica, l'actiu s'incorpora als comptes pel valor raonable en la data de 
la cessió. 
En tractar-se d'adscripció per un període inferior a la seva vida econòmica, 
l'actiu s'incorpora als comptes pel valor raonable del dret d'ús del bé 
assignat. 
En tractar-se d'un immoble que no disposa d'altres títols, l'actiu s'incorpora 
als comptes pel valor que li assigni la Comunitat Autònoma a efectes fiscals 
de transmissions patrimonials. 

Assentament 
comptable 

a) Període d’adscripció 
indefinit o similar a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal  
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (1011) Aportacions de béns i drets 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(2xx) Actiu no corrent   

a  (101) Patrimoni rebut 
 

b) Període d’adscripció 
inferior a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(209) Altre immobilitzat intangible   

a   (1011) Aportacions de béns i drets 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(200) Immobilitzat intangible   

a   (101) Patrimoni rebut 
 

Situació 
patrimonial 

Adscrit a favor 
Naturalesa jurídica  Domini públic afecte a servei 

públic 
 

Codi GPA 
CODI A06 

CESSIÓ GRATUÏTA D’ÚS TEMPORAL 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s'incorpora al patrimoni per cessió a favor amb finalitats d'utilitat 
pública o interès social, des d'un altre ens sense relació de dependència, 
tant públic com privat, sense traspàs de titularitat i per un temps determinat, 
mitjançant conveni. 
En finalitzar la cessió gratuïta d’ús temporal, operació compatible 
únicament amb la (B07)_Reversió d’un bé rebut en cessió d’ús temporal. 
En el cas que l'entitat sigui la que transfereixi l'immoble a una altra 
organització, es tracta d'una operació reversible (R03) ”Cessió gratuïta d'ús 
temporal”. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

En tractar-se de cessió per un període indefinit o similar a la seva vida 
econòmica, l'actiu s'incorpora als comptes pel seu valor raonable a data de 
l'operació. 
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En tractar-se de cessió per un període inferior a la seva vida econòmica, 
l'actiu s'incorpora als comptes pel valor raonable del seu dret d'ús. 

Assentament 
comptable 

a) Període de cessió 
indefinit o similar a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal  
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent  

a  (9401) Ingressos de subvencions 
pel finançament de l’immobilitzat no 
financer i d’actius en estat de 
venda, de la resta d’entitats 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(2xx) Actiu no corrent   

a  (130) Subvencions pel finançament 
de l’immobilitzat no financer 

 

b) Període de cessió inferior 
a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal  
Deure  Haver 
(209) Altre immobilitzat intangible   

a  (9401) Ingressos de subvencions 
per al finançament de l’immobilitzat 
no financer i d’actius en estat de 
venda, de la resta d’entitats 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(200) Immobilitzat intangible   

a  (130) Subvencions pel finançament 
de l’immobilitzat no financer i 
d’actius en estat de venda 

 

Situació 
patrimonial 

Cedit a favor 
Naturalesa 

jurídica 

Domini públic afecte a servei públic 
o ús públic, patrimonial, comunal o 

PPSH 
 

Codi GPA 
CODI A07 

CESSIÓ GRATUÏTA URBANÍSTICA OBLIGATÒRIA 
Descripció 
operació 

comptable 

Sòl urbà o urbanitzable que s’incorpora al patrimoni per aprofitament 
urbanístic, mitjançant la cessió obligatòria dels propietaris dels terrenys en 
els termes establerts en la legislació urbanística vigent. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'immoble s'incorpora als comptes pel seu valor raonable en el moment de 
la cessió. 

Assentament 
comptable 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(24xx) Patrimoni públic del sòl 
o (2xxx) Actiu no corrent 

 

a  (7461) Aprofitament urbanístic 
corresponent a l’Administració 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(24x) Patrimoni públic del sòl 
o (2xx) Actiu no corrent 
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a  (746) Aprofitaments urbanístics 
 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 
Domini públic afecte a servei públic 

o ús públic o PPSH 
 

Codi GPA 
CODI A08 
COMPRA 

Descripció 
operació 

comptable 
Actiu que s’incorpora al patrimoni per una compravenda. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel seu preu d'adquisició tenint en compte 
totes les despeses que es produeixin fins al moment en què es troba en 
òptimes condicions de funcionament (l'import no inclourà l'iva quan aquest 
sigui deduïble). 
En el cas que el pagament de l'operació o d'una part de la mateixa, s'ajorni 
a un altre any, l'operació ha utilitzar serà: (A09) “Compra o expropiació amb 
pagament ajornat”. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 

Domini públic afecte a servei públic 
o ús públic, patrimonial, comunal o 

PPSH 
 

Codi GPA 
A09 

COMPRA O EXPROPIACIÓ AMB PAGAMENT AJORNAT 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni per una compravenda, ajornant la totalitat 
o part del pagament a un altre exercici pressupostari. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel seu preu equivalent al comptat (l'import 
no inclourà l'iva quan aquest sigui deduïble). 

Assentament 
comptable 

Formalització: 
 

ICAL Normal  
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent  

 (173) Proveïdors d’immobilitzat a 
llarg termini 

 (523) Proveïdors d’immobilitzat a 
curt termini 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(2xx) Actiu no corrent   

a  (400) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

 (179) Altres deutes a llarg termini 
 (529) Altres deutes a curt termini        
 

En el venciment de cada quota: 
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ICAL Normal 
Deure  Haver 
(523) Proveïdors d’immobilitzat a 
curt termini 

 

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent  

 

ICAL Simplificat 
Deure  Haver 
(529) Altres deutes a curt termini         

a  (400) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

 

Al tancament de l’exercici: 
 

ICAL normal 
Deure  Haver 
(173) Proveïdors d’immobilitzat a 
llarg termini 

 

a  (523) Proveïdors d’immobilitzat a 
curt termini 

 

ICAL simplificat 
Deure  Haver 
(179) Altres deutes a llarg termini   

a  (529) Altres deutes a curt termini        
 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 

Domini públic afecte a servei públic 
o ús públic, patrimonial, comunal o 

PPSH 
 

Codi GPA 
A10 

CONSTRUCCIÓ REALITZADA PER CONTRACTE AMB TERCERS 
(OBRA EN CURS) 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s'incorpora al patrimoni per contracte de construcció/obra amb 
tercers, quan existeixi més d'una certificació de treball, la construcció es 
dilati en el temps i hi hagi la possibilitat de recepcions parcials. 
L'actiu sempre s'ha de registrar indicant el codi del projecte d'inversió que 
els ha generat.   

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s’incorpora als comptes pel seu preu d’adquisició tenint en 
compte els costos directament relacionats amb la compra o posada 
en servei de l’actiu per a l’ús per al qual està destinat. En el cas que 
s’hagin meritat despeses financeres imputables a l’immobilitzat 
material que compleixin les condicions per a la seva activació, 
s’hauran de registrar comptablement per l’import anual de les 
despeses financeres imputables. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (23xx) Immobilitzat material i 
inversions immobiliàries en curs 

 (781) Treballs realitzats per 
l’immobilitzat material 

 (786) Despeses financeres 
imputades a l’immobilitzat 
material 

 

Per cada certificació d’obra, en el programa comptable (Fase O): 
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Deure  Haver 
(23xx) Immobilitzacions materials 
i inversions immobiliàries en 
curs 

 

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despeses corrent 

 

En cas de pagament amb bestreta, en el programa comptable (Fase 
O):  

 

Deure  Haver 
(2390) Bestretes per 
immobilitzacions materials  

 

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despeses corrent 

 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 

Domini públic afecte a servei públic 
o ús públic, patrimonial, comunal o 

PPSH 
 

Codi GPA 
A11 

CONSTRUCCIÓ REALITZADA AMB MITJANS PROPIS 
Descripció 
operació 

comptable 
Actiu que s’incorpora al patrimoni per construcció amb mitjans propis. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel seu cost de producció.   
Aquest cost s'obtindrà sumant al preu de compra de les matèries primeres i 
altres materials consumits, aplicant el criteri d'identificació directa o, si no, 
el cost mitjà ponderat o FIFO, la resta de costos directament imputables a 
la fabricació o preparació del bé. Així mateix, s'afegirà la part corresponent 
dels costos indirectes relacionats amb la seva fabricació o processament. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (781) Treballs realitzats per 
l’immobilitzat material 

 

Deure  Haver 
(20x) Immobilitzat intangible   

a  (780) Treballs realitzats per 
l’immobilitzat intangible 

 

Deure  Haver 
(22x) Inversions immobiliàries   

a  (782) Treballs realitzats inversions 
immobiliàries 

 

Deure  Haver 
(24x) Patrimoni públic del sòl   

a  (784) Treballs realitzats pel 
Patrimoni públic del sòl 

 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 

Domini públic afecte a servei públic 
o ús públic, patrimonial, comunal o 

PPSH 
 

Codi GPA 
A12 

EXPROPIACIÓ FORÇOSA 
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Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni per privació singular de la propietat 
privada o de drets o interessos patrimonials legítims per raons d'utilitat 
pública o interès social. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel preu d'adquisició que coincideixi amb el 
justipreu fixat segons el procediment legalment establert, els interessos si 
n'hi ha, el valor de la indemnització i dels informes de taxació d'experts 
independents. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 
Domini públic afecte a servei públic 

o ús públic o PPSH 
 

Codi GPA 
A13 

HERÈNCIA, LLEGAT O DONACIÓ 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni per donació, herència universal o una 
prestació "mortis causa". 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu, amb caràcter general, s'incorpora als comptes pel valor raonable en 
la data de la transmissió. 
En el cas que l'immoble no disposi d'altres títols, l'actiu s'incorpora als 
comptes pel valor que li assigni la Comunitat Autònoma a efectes fiscals de 
transmissions patrimonials. 

Assentament 
comptable 

En tractar-se d'adquisicions a un preu simbòlic o zero que es destinen a 
operacions o activitats no singularitzades es comptabilitza com a 
transferències. 
En tractar-se d'adquisicions a un preu simbòlic o zero que es destinen a 
una finalitat, activitat o projecte concrets, amb l'obligació per part del 
beneficiari de complir amb les condicions i requisits establert, o en cas 
d'incompliment de les mateixes procedir al seu reemborsament, es 
computen com a subvencions. 

 
ICAL Normal 

 

a) Si el tercer és de l’entitat o 
entitats propietàries: 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (9400) Ingressos de subvencions 
pel finançament de l’immobilitzat no 
financer i d’actius en estat de 
venda. de l’entitat o entitats 
propietàries 

 

b) Si el tercer NO és de 
l’entitat o entitats propietàries: 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (9401) Ingressos de subvencions 
per al finançament de l’immobilitzat 
no financer i d’actius en estat de 
venda, de la resta d’entitats 

 

ICAL Simplificada 
 

Deure  Haver 
(2xx) Actiu no corrent   
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a  (130) Subvencions pel finançament 
de l’immobilitzat no financer 

 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 

Domini públic afecte a servei públic 
o ús públic, patrimonial, comunal o 

PPSH 
 

Codi GPA 
A14 

INSPECCIÓ FÍSICA O INVENTARI 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni per la realització d'un inventari derivat 
d'inspecció física. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel seu valor raonable, sempre que no es 
pugui establir el valor comptable corresponent al seu preu d'adquisició o 
cost de producció original i quantitats posteriors susceptibles d'activació. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (120) Resultats d'exercicis anteriors 
 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 

Domini públic afecte a servei públic 
o ús públic, patrimonial, comunal o 

PPSH 
 

Codi GPA 
A15 

ARRENDAMENT FINANCER (LÍSING) 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni per contracte d'arrendament que es 
qualifica de financer (Lísing) quan de les condicions econòmiques del 
contracte es dedueix que es transfereixen a l'entitat, substancialment, tots 
els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu, significant que 
amb independència de la propietat jurídica de l'actiu, la propietat 
econòmica és de l'entitat. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel menor dels valors següents: 
� El valor raonable de l'actiu 

arrendat  
� O, el valor present de les 

quotes pactades amb l'arrendador durant la vigència de l'arrendament, 
inclosa, si escau, l'opció de compra, i excloses les quotes de caràcter 
contingent així com les despeses de serveis i altres despeses que no es 
puguin activar (s'entenen quotes de caràcter contingent aquelles l'import 
futur de les quals depèn d'una variable establerta en el contracte). 

 

Per calcular el valor actual d'aquests elements, es prendrà com a tipus 
d'actualització el tipus d'interès reflectit en el contracte. Si no es determina 
aquest tipus, s'aplicarà el tipus d'interès a pagar per l'arrendatari en un 
arrendament similar o, si no és determinable, el tipus d'interès al qual 
obtindria els fons necessaris per adquirir l'actiu.  
 

Els costos directes inicials inherents a l'operació en què incorri l'arrendatari 
es consideraran com més valor de l'actiu. 
 

Cadascuna de les quotes d'arrendament constarà de dues parts: 
� La càrrega financera total 

es distribuirà durant el termini de l'arrendament i s'imputarà als resultats 
de l’exercici en què es meriti, aplicant el mètode del tipus d'interès 
efectiu per a l'arrendatari. 

� I, la reducció del deute 
pendent de pagament.  

 

Els actius objecte d'arrendament financer es registraran i es valoraran 
d'acord amb la seva naturalesa, llevat dels terrenys, perquè normalment 
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tenen una vida útil indefinida, i no s'espera que la seva propietat passi a 
l'arrendatari al final del termini d'arrendament, i per tant, aquest no rebrà 
tots els riscos i els avantatges que incideixen en la seva propietat.  

Assentament 
comptable 

Formalització: 
 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (174) Creditors per arrendament 
financer a llarg termini 

 (524) Creditors per arrendament 
financer a curt termini 

 

En el venciment i meritació dels interessos de l’exercici: 
 

Deure  Haver 
(524) Creditors per arrendament 
financer a curt termini 

 

(662x) Interessos de deutes   
a  (400x) Creditors per obligacions 

reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

 

Al tancament de l’exercici: 
 

Deure  Haver 
(174) Creditors per arrendament 
financer a llarg termini 

 

a  (524) Creditors per arrendament 
financer a curt termini 

 

Quan s’exerceixi l’opció de compra per a la imputació pressupostària: 
 

Deure  Haver 
(524) Creditors per arrendament 
financer a curt termini 

 

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

 

Situació 
patrimonial 

Drets i concessions 
a favor 

Naturalesa 
jurídica 

Domini públic afecte a servei públic 
o patrimonial 

 

Codi GPA 
A16 

MUTACIÓ DEMANIAL SUBJECTIVA 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu de naturalesa de domini públic que s’incorpora al patrimoni per 
únicament canvi de titularitat des d'una altra administració pública, sense 
alterar la naturalesa ni el destí de l'actiu. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel seu valor raonable en el moment de la 
seva recepció. 

Assentament 
comptable 

En tractar-se d'adquisicions a un preu simbòlic o zero, que es destina a 
operacions o activitats no singularitzades es comptabilitza com a 
transferències. 
En tractar-se d'adquisicions a un preu simbòlic o zero, que es destinin a 
una finalitat, finalitat, activitat o projecte concrets, amb l'obligació per part 
del beneficiari de complir amb les condicions i requisits que s'haguessin 
establert o, en cas contrari, procedir al seu reemborsament, es computen 
com a subvencions. 
S'interpreta la norma que, els béns incorporats al patrimoni per 'Mutació 
subjectiva demanial' es compten com a subvencions perquè s'entenen 
destinats a una finalitat, activitat o projecte concrets. 
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ICAL Normal 
 

a) Si el tercer és de l’entitat o 
entitats propietàries: 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (9400) Ingressos de subvencions 
per al finançament de l’immobilitzat 
no financer i d’actius en estat de 
venda. De l’entitat o entitats 
propietàries 

 

 

b) Si el tercer NO és de 
l’entitat o entitats propietàries: 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (9401) Ingressos de subvencions 
pel finançament de l’immobilitzat no 
financer i d’actius en estat de venda 
de la resta d’entitats 

 

ICAL Simplificada 
 

Deure  Haver 
(2xx) Actiu no corrent   

a  (130) Subvencions pel finançament 
de l’immobilitzat no financer 

 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 
Domini públic afecte a servei públic 

o ús públic 
 
Codi GPA  A17 

REVERSIÓ 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s'incorpora al patrimoni per incompliment de qualsevol de les 
condicions establertes en l'acord de l'operació, quan l'entitat havia lliurat 
aquest en propietat a un tercer subjecte a una condició. 
Així mateix, per la reversió del bé cedit gratuïtament amb anterioritat per la 
construcció per part de tercers en terrenys propietat de l'entitat, quan 
aquest torni. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 
L'actiu s'incorpora als comptes pel seu valor raonable. 

Assentament 
comptable 

Els ingressos excepcionals que incloguin els ingressos derivats de la 
reversió d'actius lliurats en subsidi o la reversió anticipada d'actius 
transferits en ús de forma gratuïta, per incompliment de les condicions per 
part del beneficiari, es comptabilitzen amb crèdit al compte (778)_Ingressos 
excepcionals. 

 
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (778) Ingressos excepcionals 
 

Situació 
patrimonial 

Propietat 
Naturalesa 

jurídica 

Domini públic afecte a servei públic 
o ús públic, patrimonial, comunal o 

PPSH 
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2. Operacions de baixa 
 
Un dels motius bàsics de l'inventari obsolet d'una entitat és la no adequació del procediment de 
baixa d'elements a les actuacions dutes a terme pels seus responsables. Per aquest motiu és 
fonamental que les actuacions a realitzar sobre els elements subjectes a baixa, sigui quin sigui 
el motiu, es duguin a terme amb rigor. 
 
Les operacions de cancelꞏlació d'actius tenen com a objectiu recollir tota la informació 
necessària per al sistema de gestió patrimonial que permeti identificar quins actius són una 
causa de desistiment i quin és el motiu pel qual es procedeix. 
 
En cas de baixa del bé durant l’exercici, previ a la comptabilització d’aquesta, s’haurà de dotar 
l’amortització corresponent al temps transcorregut des de l‘inici de l’exercici comptable fins a la 
data en què es produeixi la baixa. 
 

Codi GPA 
B01 

CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PROPIETAT O DONACIÓ 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per cessió en contra a un altre 
ens. 

Assentament 
comptable 

ICAL Normal 
 

a) Si el tercer és de l’entitat o 
entitats propietàries: 

Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material  

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(6510) Subvencions a l'entitat o 
entitat propietària 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent 
 

 

b) Si el tercer NO és de 
l’entitat o entitats propietàries: 

Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(6511) Subvencions a la resta 
d’entitats 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent 
 

ICAL Simplificada 
 

Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(650) Transferències i subvencions   
a  (2xx) Actiu no corrent 

 

 
Codi GPA  B02 
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DETERIORAMENT, PÈRDUA, OBSOLESCÈNCIA O DESTRUCCIÓ 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per la seva deterioració, mal estat 
de conservació o per impossibilitat de funcionar en condicions normals, 
siguin inútils i no susceptibles d'ús normal. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent 
 

 

Codi GPA 
B03 

FI DEL LLOGUER O RENTING 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per l'extinció del contracte 
d’arrendament. 

Assentament 
comptable 

Amb caràcter general, no afecta a la comptabilitat pressupostària ni a la 
financera, excepte que s’haguessin fet millores sobre el bé que provocarien 
pèrdues registrant el següent assentament: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(2807) Amortització acumulada 
d’inversions sobre actius utilitzats 
en règim d’arrendament o cedits 

 

(2907) Deteriorament de valor 
d’inversions sobre actius utilitzats 
en règim d’arrendament o cedits 

 

(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat intangible 

 

a  (207) Inversions sobre actius 
utilitzats en règim d’arrendament o 
cedits 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(280) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat intangible 

 

(290) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat intangible 

 

(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat no financer 

 

a  (200) Immobilitzat intangible 
 

 

Codi GPA 
B04 

INSPECCIÓ FÍSICA O INVENTARI 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per la realització d'un inventari 
derivat d'inspecció física. 
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Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(120) Resultats d'exercicis anteriors   
a  (2xxx) Actiu no corrent 

 

 

Codi GPA 
B05 

NO EXERCICI DE L’OPCIÓ DE COMPRA 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per extinció del contracte 
d’arrendament i no s’executi l'opció de compra. 

Assentament 
comptable 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(671) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat material 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent 
 

ICAL Simplificat 
Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat no financer 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent 
 

 

Codi GPA 
B06 

REVERSIÓ D’UN BÉ REBUT EN ADSCRIPCIÓ (NOMÉS OA) 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per la reversió d’una adscripció a 
favor. 

Assentament 
comptable 

a) Període d’adscripció 
indefinit o similar a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal: 
Deure  Haver 
(1014) Devolució de béns i drets 
(pel valor de l’adscripció) 

 

(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material 

 

(671) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat material (si el  valor 
adscripció < valor reversió) 

 

a  (21x) Immobilitzat material  
(771) Beneficis provinents de 
l’immobilitzat material (si el valor 
adscripció > valor reversió) 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
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(101) Patrimoni rebut   
(280x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat intangible 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

a  (21x) Immobilitzat material 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals 

 

b) Període d’adscripció 
inferior a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(1014) Devolució de béns i drets   
(2809) Amortització acumulada 
d’altre immobilitzat intangible 

 

a  (209) Altre immobilitzat intangible 
 

ICAL Simplificada: 
Deure  Haver 
(101) Patrimoni rebut   
(280) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat intangible 

 

a  (200) Immobilitzat intangible 
 

 

Codi GPA 
B07 

REVERSIÓ D’UN BÉ REBUT EN CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per fi del termini de cessió d’ús 
temporal. 

Assentament 
comptable 

a) Període de cessió 
indefinit o similar a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(6511) Subvencions a la resta 
d’entitats 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(650) Transferències i subvencions   
a  (2xx) Actiu no corrent 
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b) Període de cessió inferior 
a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(2809) Amortització acumulada 
d’altre immobilitzat intangible 

 

(2909) Deteriorament de valor 
d’altre immobilitzat intangible 

 

(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat intangible 

 

a  (209) Altre immobilitzat intangible 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(280) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat intangible 

 

(290) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat intangible 

 

(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat no financer 

 

a  (200) Immobilitzat intangible 
 

Si, sobre l'immoble rebut en cessió d'ús s'haguessin realitzat millores, 
aquestes es comptabilitzaran amb el següent assentament:  

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(2807) Amortització acumulada 
d’inversions sobre actius utilitzats 
en règim d’arrendament o cedits 

 

(2907) Deteriorament de valor 
d’inversions sobre actius utilitzats 
en règim d’arrendament o cedits 

 

(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat intangible 

 

a  (207) Inversions sobre actius 
utilitzats en règim d’arrendament o 
cedits 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(280) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat intangible 

 

(290) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat intangible 

 

(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat no financer 

 

a  (200) Immobilitzat intangible 
 

 

Codi GPA 
B08 

REVERSIÓ GRATUÏTA 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per incompliment de les 
condicions establertes en la cessió d’ús. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de  
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l’immobilitzat material 
(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(678) Despeses excepcionals*   
a  (2xxx) Actiu no corrent 

 

(*)Les despeses excepcionals que recullin els ingressos derivats de la 
reversió d'actius lliurats en subsidi o de la reversió anticipada d'actius 
transferits en ús de forma gratuïta, per incompliment de les condicions per 
part del beneficiari, es comptabilitzen al compte (678). 

 

Codi GPA 
B09 

VENDA 
Descripció 
operació 

comptable 
Actiu que es dona de baixa del patrimoni per compravenda. 

Assentament 
comptable 

Si el valor de venda del bé no coincideix amb el seu valor comptable, 
la diferència es registra en el compte de pèrdues de guanys o guanys 
segons correspongui. 

 

Deure  Haver 
(430x) Deutors per drets 
reconeguts. Pressupost d’ingressos 
corrents 

 

(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals (si el valor de renda < 
valor comptable) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals (si el valor de renda > 
valor comptable) 

 

 
 

3. Operacions mixtes 
 
L'objectiu de les operacions mixtes és recollir tota la informació necessària per al sistema de 
gestió patrimonial de les actuacions que impliquen una alta i una baixa per a l'entitat que 
permeti quin és el motiu pel qual es procedeix. 
 
En cas de baixa del bé durant l’exercici, previ a la comptabilització d’aquesta, s’haurà de dotar 
l’amortització corresponent al temps transcorregut des de l‘inici de l’exercici comptable fins a la 
data en què es produeixi la baixa. 
 

Codi GPA 
M01 

ADQUISICIÓ AMB DESCOMPTE PER LLIURAMENT COM A 
PAGAMENT PARCIAL UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 

Descripció Actiu que s’incorpora al patrimoni per adquisició a canvi del lliurament d'un 
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operació 
comptable 

bé més una aportació monetària. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu s'incorpora als comptes pel seu valor comptable incrementat per 
l'import del pagament en efectiu realitzat addicionalment, amb el límit del 
valor raonable de l'actiu rebut si és inferior. 

Assentament 
comptable 

El lliurament monetari es considera una operació pressupostària pel que 
implicarà el reconeixement d'una obligació pressupostària amb càrrec al 
capítol 6 del pressupost de despeses de l'entitat que realitza l'aportació 
monetària, donant lloc al corresponent pagament del compte (400x) 
_Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despesa corrent 

 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents (lliurat) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 (400x) Creditors per obligacions 

reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

 

 
 

Codi GPA 
M02 
APORTACIÓ NO MONETÀRIA A SOCIETAT MERCANTIL 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per adquisició de valors d'una 
Societat Mercantil. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

En tractar-se del lliurament d'elements de l'immobilitzat, la seva valoració 
es realitzarà d'acord amb la legislació de Societats. Si es produeixen 
diferències en el valor comptable de l'immobilitzat, comptablement 
s'actuarà com les operacions de permuta per actius no similars 
(M06_Permuta pura). 
L'actiu rebut es valora pel seu valor raonable. 

Assentament 
comptable 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(25xx) Inversions financeres a llarg 
termini en entitats del grup, 
multigrup i associades (rebut) (valor 
raonable) 

 

(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

Si valor comptable lliurat > valor 
raonable rebut 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals 

 Si valor comptable lliurat < valor 
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raonable rebut 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(26xx) Altres inversions financeres a 
llarg termini (rebut) (valor raonable) 

 

(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

Si valor comptable lliurat > valor 
raonable rebut 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals 

 Si valor comptable lliurat < valor 
raonable rebut 

 

 

Codi GPA 
M03 

PERMUTA DE BÉNS FUTURS 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per adquisició d’un bé futur a 
canvi d'un bé present. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

En tractar-se d'actius no similars des d'un punt de vista funcional, l'actiu 
rebut es valora: 
� Si es pot establir una 

estimació fiable, pel seu valor raonable. 
� Si no es pot valorar de 

manera fiable, pel valor raonable del bé que s'ha lliurat ajustat per 
l'import de qualsevol possible quantitat d'efectiu transferit en l'operació. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(20x) Immobilitzat intangible (rebut) 
Valor raonable 

 

(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

(Valor comptable lliurat > valor 
raonable lliurat) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals 

 (Valor comptable lliurat < valor 
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raonable lliurat) 
 

 

Codi GPA 
M04 

PERMUTA AMB COBRAMENT EN METÀLꞏLIC 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s'incorpora al patrimoni per adquisició d'un bé a canvi d'un altre, 
amb cobrament en metàlꞏlic per la diferència de valor del bé lliurat. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

En tractar-se d’actius similars des d'un punt de vista funcional o de vida útil, 
caldrà segregar l’actiu origen de l’operació en dos béns, que implicarà 
repartir proporcionalment a cada operació el valor raonable del bé rebut: 
f) Un, que serà objecte d’una 

operació de venta (Codi GPA B09) 
g) L’altre, que serà objecte 

d’una operació de permuta pura de béns similars (Codi GPA M06) 
 

En tractar-se d’actius no similars des d'un punt de vista funcional o de 
vida útil, l’actiu rebut es valora pel valor raonable del bé lliurat ajustat per 
l'import de qualsevol possible quantitat d'efectiu transferida en l'operació. 

Assentament 
comptable 

a) Els actius intercanviats 
NO són similars des d’un punt de vista funcional o de vida útil: 
 

Deure  Haver 
(430x) Deutors per drets 
reconeguts. Pressupost d’ingressos 
corrent 

 

(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents (lliurat) 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

(Valor raonable ajustat per efectiu 
rebut < Valor comptable) 

 

 a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals 

 (Valor raonable ajustat per efectiu 
rebut > Valor comptable) 

 

 

Codi GPA 
M05 

PERMUTA MIXTA AMB PAGAMENT EN METÀLꞏLIC 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s'incorpora al patrimoni per adquisició d'un bé a canvi d'un altre, 
amb pagament en metàlꞏlic per la diferència de valor del bé rebut.  
Per a poder realitzar aquesta operació l'import del pagament en metàlꞏlic no 
pot ser superior al 50% del valor de taxació del bé entregat, sent d'aplicació 
l'operació M01 Adquisició amb descompte per lliurament com a pagament 
parcial un altre immobilitzat material. 

Norma de 
reconeixemen

En tractar-se d’actius similars des d'un punt de vista funcional o de vida útil, 
l'actiu rebut es valora pel valor comptable del lliurat més el pagament en 
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t i valoració  efectiu. 
Si el valor comptable de l’actiu més el pagament en efectiu és superior al 
valor raonable del bé rebut, es registra la diferència com una subvenció 
lliurada. 
 

En tractar-se d’actius no similars des d'un punt de vista funcional o de 
vida útil, l’actiu rebut es valora pel seu valor raonable ajustat per l'import del 
pagament en efectiu.  
 

Les diferències de valoració derivades de la baixa de l’actiu lliurat 
s’imputaran al compte de resultats econòmic patrimonial. 

Assentament 
comptable 

a) Els actius són similars 
des del punt de vista funcional o de vida útil: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(21x) Immobilitzat material (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 
(651x) Subvencions  

 

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 
(21xx) Immobilitzat material (lliurat) 

 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(21x) Immobilitzat material (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 
(650) Transferències i subvencions 

 

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 
(21xx) Immobilitzat material (lliurat) 

 
 
 

b) Els actius intercanviats 
NO són similars des d’un punt de vista funcional o de vida útil. 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(21x) Immobilitzat material (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 
(671) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat material (Valor 
comptable lliurat > valor raonable 
ajustat a l’efectiu) 

 

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
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despesa corrent 
 (21x) Immobilitzat material (lliurat) 

(771) Beneficis provinents de 
l’immobilitzat material (Valor 
comptable lliurat < valor raonable 
ajustat a l’efectiu) 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(21x) Immobilitzat material (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 
(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat no financer 
(Valor comptable lliurat > valor 
raonable ajustat a l’efectiu) 

 

a  (400x) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

 (21x) Immobilitzat material (lliurat) 
(770) Beneficis provinents de 
l’immobilitzat no financer 
(Valor comptable lliurat < valor 
raonable ajustat a l’efectiu) 

 

 

Codi GPA 
M06 

PERMUTA PURA 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni per adquisició d'un bé a canvi d'un altre, 
de valor igual o similar. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

En tractar-se d’actius similars des d'un punt de vista funcional o de vida útil, 
l'actiu rebut es valora d’acord amb el següent: 
� Si el valor comptable del 

lliurat és inferior o igual al valor raonable del rebut, l'actiu rebut es valora 
pel valor comptable del lliurat.   

� Si el valor comptable del 
lliurat és superior al valor raonable del rebut, l’actiu rebut es valora pel 
valor raonable, registrant-se la diferència com una subvenció lliurada. 

 

En tractar-se d’actius no similars des d'un punt de vista funcional o de 
vida útil, l’actiu rebut es valora d’acord amb el següent: 
� Si es pot establir una 

estimació fiable es valora pel seu valor raonable.   
� Si no es pot valorar de 

manera fiable es valora pel valor raonable del bé lliurat, ajustat per 
l'import de qualsevol possible quantitat d'efectiu transferida en l'operació. 

Assentament 
comptable 

a) Els actius intercanviats 
són similars des d’un punt de vista funcional o de vida útil i el 
valor comptable lliurat és inferior o igual al valor raonable del 
rebut: 

 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de  
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l’immobilitzat material (lliurat) 
(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 

b) Els actius intercanviats 
són similars des d’un punt de vista funcional o de vida útil i el 
valor comptable lliurat és superior al valor raonable del rebut: 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(651x) Subvencions    
(Valor comptable lliurat > Valor 
raonable rebut) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(650) Transferències i subvencions   
(Valor comptable lliurat > Valor 
raonable rebut) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 

c) Els actius intercanviats 
NO són similars des d’un punt de vista funcional o de vida útil i es 
pot establir una estimació fiable del valor: 

 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

(Valor comptable lliurat > Valor 
raonable lliurat) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals 
(Valor comptable lliurat < valor 
raonable lliurat) 
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d) Els actius intercanviats 
NO són similars des d’un punt de vista funcional o de vida útil i no 
es pot establir una estimació fiable del valor, havent-hi diferències 
entre els valors raonables dels actius: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

(Valor comptable lliurat >Valor 
raonable lliurat) 

 

(651x) Subvencions    
(Valor raonable lliurat > Valor 
raonable rebut) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals 

 (Valor comptable lliurat < valor 
raonable lliurat) 

 (9400) Ingressos de subvencions 
pel finançament de l’immobilitzat no 
financer i d’actius en estat de 
venda. De l’entitat o entitats 
propietàries  

 (Valor raonable lliurat < Valor 
raonable rebut) 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

(Valor comptable lliurat >Valor 
raonable lliurat) 

 

(650) Transferències i subvencions   
(Valor raonable lliurat > Valor 
raonable rebut) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
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excepcionals 
 (Valor comptable lliurat < valor 

raonable lliurat) 
 (130) Subvencions pel finançament 

de l’immobilitzat no financer 
 (Valor raonable lliurat < Valor 

raonable rebut) 
 

 
Codi GPA  M07 

RECEPCIÓ DE BÉNS FUTURS 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s'incorpora al patrimoni per recepció dels béns adquirits 
mitjançant una permuta de béns futurs. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu rebut es valora: 
� Si es pot establir una 

estimació fiable, pel seu valor raonable. 
� Si no es pot valorar de 

manera fiable, pel valor raonable del bé que s'ha lliurat ajustat per 
l'import de qualsevol possible quantitat d'efectiu transferit en l'operació. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(Valor raonable)   
(280x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat intangible (lliurat) 

 

(290x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat intangible (lliurat) 

 

(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat intangible 

 

(Valor comptable lliurat > Valor 
raonable lliurat) 

 

a  (20x) Immobilitzat intangible (lliurat) 
 (770) Beneficis provinents de 

l’immobilitzat intangible 
 (Valor comptable lliurat < Valor 

raonable lliurat) 
 

 

Codi GPA 
M08 

REPARCELꞏLACIÓ 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s'incorpora al patrimoni per adquisició de noves finques o 
parcelꞏles a canvi del lliurament d'altres finques o parcelꞏles amb la finalitat 
d'agrupar-les amb altres incloses en una àrea d'execució, amb una nova 
divisió i execució del plantejament urbanístic. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'actiu rebut es valora d’acord amb el següent: 
� Si el valor comptable del 

lliurat és inferior o igual al valor raonable del rebut, l'actiu rebut es valora 
pel valor comptable del lliurat.   

� Si el valor comptable del 
lliurat és superior al valor raonable del rebut, l’actiu rebut es valora pel 
valor raonable, registrant-se la diferència com una subvenció lliurada. 

Assentament 
comptable 

a) El valor comptable lliurat 
és inferior o igual al valor raonable del rebut: 
 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
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(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 
 

b) El valor comptable lliurat 
és superior al valor raonable del rebut: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(651x) Subvencions    
a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent (rebut)   
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material (lliurat) 

 

(650) Transferències i subvencions   
a  (2xxx) Actiu no corrent (lliurat) 

 

 
 

4. Operacions revertibles 
 
Les operacions reversibles dels actius tenen com a objectiu recollir tota la informació 
necessària per al sistema de gestió d'actius que permeti identificar quins actius han canviat la 
seva situació patrimonial.   
 
En cas de baixa del bé durant l’exercici, previ a la comptabilització d’aquesta, s’haurà de dotar 
l’amortització corresponent al temps transcorregut des de l‘inici de l’exercici comptable fins a la 
data en què es produeixi la baixa. 
 

Codi GPA 
R01 

ADSCRIPCIÓ 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni d’una entitat per un destí o fi 
determinat, tant les realitzades des d'una entitat pública als seus 
organismes públics dependents com entre organismes públics dependents 
d'una mateixa entitat pública, resultant la situació adscrit en contra. 
Operació només compatible amb la (R02) “Reversió d’un bé entregat en 
adscripció”. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

Els béns objecte d’adscripció constitueixen per a l'entitat dependent una 
aportació patrimonial inicial o una ampliació de la mateixa com a 
conseqüència de l'assumpció de noves competències per aquesta entitat 
dependent. 
 

Si el període d’adscripció és inferior a la vida econòmica de l'actiu, la 
valoració s'ha de fer per l'usdefruit cedit. L'usdefruit assignat es pot valorar 
en l'import acumulat de les quotes d'amortització que corresponguin al 
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període d’adscripció. 
 

Si el període d’adscripció és superior a la vida econòmica de l'actiu, es 
registra la baixa de l’actiu pel seu valor comptable. 
 

Les participacions s'han de donar d’alta pel valor raonable de l'immoble 
aportat en adscripció en organismes públics dependents, amb abonament 
al compte corresponent del bé adscrit. 

Assentament 
comptable 

a) Període d’adscripció 
superior a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material 

 

(2500) Participacions a llarg termini 
en entitats del grup de dret públic 

 

(671) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat material  
(Valor comptable - valor raonable) 

 

a  (21x) Immobilitzat material 
 (77x) Beneficis provinents d’actius 

no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals 
(Valor comptable - valor raonable) 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(291x) Deteriorament de valor de 
l’immobilitzat material 

 

(260) Inversions financeres a llarg 
termini en instruments de patrimoni 

 

(670) Pèrdues provinents de 
l’immobilitzat no financer 
(Valor comptable - valor raonable) 

 

a  (21x) Immobilitzat material 
 (770) Beneficis provinents de 

l’immobilitzat no financer 
(Valor comptable - valor raonable) 

 

b) Període d’adscripció 
inferior a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(2500) Participacions a llarg termini 
en entitats del grup de dret públic 

 

a  (299x) Deteriorament de valor per 
usdefruit cedit de l’immobilitzat 
material 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
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(260) Inversions financeres a llarg 
termini en instruments de patrimoni 

 

a  (21x) Immobilitzat material 
 

Situació 
patrimonial 

Canvi de propietat 
a adscrit en contra 

Naturalesa 
jurídica 

- 

 

Codi GPA 
R02 

REVERSIÓ D’UN BÉ ENTREGAT EN ADSCRIPCIÓ 
Descripció 
operació 

comptable 
Actiu que s’incorpora al patrimoni per la reversió d’una adscripció. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

L'entitat ha de determinar el valor raonable de l'actiu que reverteix, 
generant una pèrdua o un benefici per la diferència entre el valor 
raonable de l'actiu en el moment de l’adscripció i reversió. 

Assentament 
comptable 

a) Període d’adscripció 
superior o similar a la vida econòmica del bé:  

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(21x) Immobilitzat material   
(6660) Pèrdues en participacions en 
entitats del grup, multigrup i 
associades 
(Valor raonable adscripció – Valor 
adscripció reversió) 

 

a  (2500) Participacions a llarg termini 
en entitats del grup de dret públic  
(7660) Beneficis en participacions 
en entitats grupals, multigrup i 
associades 
(Valor raonable adscripció – Valor 
adscripció reversió) 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(2xx) Actiu no corrent   
(669) Altres despeses financers   

a  (260) Inversions financeres a llarg 
termini en instruments de patrimoni 
(769) Altres ingressos financers 

 

b) Període d’adscripció 
inferior a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(120) Resultats d'exercicis anteriors 
(Dotació des del moment de 
l’adscripció fins al 31/12 de l'any 
anterior a la reversió) 

 

(680x) Dotació per l’amortització de 
l’immobilitzat intangible 
(Dotació de l'exercici en què 
reverteix) 

 

(299x) Deteriorament de valor per 
usdefruit cedit de l’immobilitzat 
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material 
a  (281x) Amortització acumulada de 

l’immobilitzat material 
 (2500) Participacions a llarg termini 

en entitats del grup de dret públic       
(Valor en el moment de l'adscripció) 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(120) Resultats d'exercicis anteriors 
(Dotació des del moment de la 
cessió fins al 31/12 de l'any anterior 
a la reversió) 

 

(680) Dotació per l’amortització de 
l’immobilitzat intangible 
(Dotació de l'exercici en què 
reverteix) 

 

(299x) Deteriorament de valor per 
usdefruit cedit 

 

a  (281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 (260) Inversions financeres a llarg 
termini en instruments de patrimoni 

 

Situació 
patrimonial 

Canvi d’adscrit en 
contra a propietat 

Naturalesa 
jurídica 

La que correspongui 

 

Codi GPA 
R03 

CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dóna de baixa per cessió gratuïta a una altra organització, ja 
sigui pública o privada, per al seu ús amb fins d’utilitat pública o interès 
social. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

Si el període de cessió és per un període superior o similar a la vida 
econòmica del bé, la baixa es registra com una subvenció concedida pel 
valor net comptable. 
 
Si el període de cessió és per un període inferior a la vida econòmica del 
bé, l’entitat cedent no registra una baixa, sinó que comptabilitza una 
subvenció concedida per l’import de les correccions valoratives 
(deteriorament de valor) derivades de l’ús del bé. L’usdefruit de la cessió, 
es pot determinar per l’import acumulat de les quotes d’amortització que 
corresponguin al període de cessió.  

Assentament 
comptable 

a) Període de cessió 
superior o similar a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(6511) Subvencions a la resta 
d’entitats 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 



 

 

 

 

115 

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

(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(650) Transferències i subvencions   
a  (2xx) Actiu no corrent 

 

b) Període de cessió inferior 
a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(6511) Subvencions a la resta 
d’entitats 

 

(Valor de l'usdefruit cedit)   
a  (299x) Deteriorament de valor per 

usdefruit cedit de l’immobilitzat 
material 

 (Valor de l'usdefruit cedit) 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(650) Transferències i subvencions 
(Valor de l'usdefruit cedit) 

 

a   
 (299x) Deteriorament de valor per 

usdefruit cedit 
(Valor de l'usdefruit cedit) 

 

Situació 
patrimonial 

Canvi de propietat 
a cedit en contra 

Naturalesa 
jurídica 

- 

 

Codi GPA 
R04 

REVERSIÓ D’UN BÉ ENTREGAT EN CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni per fi del termini de cessió o 
incompliment del destí. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

La valoració de l’actiu s’ha de fer pel valor raonable. 
En el cas que hi hagi hagut pròrrogues, millores o renovacions durant 
el període de cessió, l’import d’aquestes s’afegirà com a major valor 
de l’actiu.  

Assentament 
comptable 

a) Període de cessió 
superior o similar a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent 
(Valor raonable) 

 

a  (9401) Ingressos de subvencions 
pel finançament de l’immobilitzat no 
financer i d’actius en estat de 
venda. De la resta d’entitats 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(2xx) Actiu no corrent 
(Valor raonable) 
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a  (130) Subvencions pel finançament 
de l’immobilitzat no financer 

 

b) Període de cessió inferior 
a la vida econòmica del bé: 

 

Deure  Haver 
(120) Resultats d'exercicis anteriors  
(Dotació des del moment de la 
cessió fins al 31/12 de l'any anterior 
a la reversió) 

 

(680x) Dotació per l’amortització de 
l’immobilitzat intangible 
(Dotació de l'exercici en què 
reverteix) 

 

(299x) Deteriorament de valor per 
usdefruit cedit de l’immobilitzat 
material 

 

a  (281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 (799) Reversió del deteriorament 
per l’usdefruit cedit de l’immobilitzat 
material 

 

Situació 
patrimonial 

Canvi de cedit en 
contra a propietat 

Naturalesa 
jurídica 

La que correspongui 

 

Codi GPA 
R07 

CESSIÓ D’UN BÉ EN PRECARI 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que es dona de baixa del patrimoni per cessió a favor d'altres 
administracions o entitats públiques o a entitats privades sense ànim de 
lucre per destinar-lo a una utilitat pública o d’interès social, de forma 
gratuïta i sense traspassar la titularitat.  

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

Si el període de cessió és inferior a la vida econòmica de l'actiu, la 
valoració s'ha de fer per l'usdefruit cedit durant el període de cessió. 
L'usdefruit assignat es pot valorar en l'import acumulat de les quotes 
d'amortització que corresponguin al període de cessió. 
 

Si el període de cessió és superior o similar a la vida econòmica de l'actiu, 
es registra la baixa de l’actiu pel seu valor comptable. 

Assentament 
comptable 

a) Període de cessió 
superior o similar a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor 
d’actius no corrents 

 

(6511) Subvencions a la resta 
d’entitats 

 

a  (2xxx) Actiu no corrent 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

(29xx) Deteriorament de valor  
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d’actius no corrents 
(650) Transferències i subvencions   

a  (2xx) Actiu no corrent 
 

b) Període de cessió inferior 
a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(6511) Subvencions a la resta 
d’entitats 

 

(Valor de l'usdefruit cedit)   
a  (299x) Deteriorament de valor per 

usdefruit cedit de l’immobilitzat 
material 

 (Valor de l'usdefruit cedit) 
 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(650) Transferències i subvencions 
(Valor de l'usdefruit cedit) 

 

a  (299x) Deteriorament de valor per 
usdefruit cedit  
(Valor de l'usdefruit cedit) 

 

Situació 
patrimonial 

Canvi de propietat 
a cedit en contra 

Naturalesa 
jurídica 

- 

 
 

Codi GPA 
R08 

REVERSIÓ D’UN BÉ ENTREGAT EN CESSIÓ DE PRECARI 
Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que s’incorpora al patrimoni per fi del termini de cessió o 
incompliment del destí. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

La valoració de l’actiu s’ha de fer pel valor raonable. 
En el cas que hi hagi hagut pròrrogues, millores o renovacions durant 
el període de cessió, l’import d’aquestes s’afegirà com a major valor 
de l’actiu.  

Assentament 
comptable 

a) Període de cessió 
superior o similar a la vida econòmica del bé: 

 

ICAL Normal 
Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   

a  (9401) Ingressos de subvencions 
pel finançament de l’immobilitzat no 
financer i d’actius en estat de 
venda. De la resta d’entitats 

 

ICAL Simplificada 
Deure  Haver 
(2xx) Actiu no corrent   

a  (130) Subvencions pel finançament 
de l’immobilitzat no financer 

 

b)  Període  de cessió 
inferior a la vida econòmica del bé: 
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Deure  Haver 
(120) Resultats d'exercicis anteriors  
(Dotació des del moment de la 
cessió fins al 31/12 de l'any anterior 
a la reversió) 

 

(680x) Dotació per l’amortització de 
l’immobilitzat intangible 
(Dotació de l'exercici en què 
reverteix) 

 

(299x) Deteriorament de valor per 
usdefruit cedit de l’immobilitzat 
material 

 

a  (281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 (799) Reversió del deteriorament 
per l’usdefruit cedit de l’immobilitzat 
material 

 

Situació 
patrimonial 

Canvi de cedit en 
contra a propietat 

Naturalesa 
jurídica 

La que correspongui 

 

5. Altres operacions 
 

Codi GPA 
J03 

AFECTACIÓ D’UN BÉ DE PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE 
Descripció 
operació 

comptable 

Alteració de la qualificació jurídica per la qual un bé es classifica com a 
Patrimoni Públic del Sòl i de l'Habitatge. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(240) Terrenys del Patrimoni públic 
del sòl 

 

(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material  

 

a  (2xxx) Actiu no corrent. 
 (284x) Amortització acumulada del 

Patrimoni públic del sòl 
 

Situació 
patrimonial 

La que 
correspongui 

Naturalesa 
jurídica 

PPSH 

 

Codi GPA 
J04 

DESAFECTACIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE 
Descripció 
operació 

comptable 

Alteració de la qualificació jurídica per la qual un bé ja no es considera 
Patrimoni Públic del Sòl i de l'Habitatge. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent.   
(284x) Amortització acumulada del 
Patrimoni públic del sòl 

 

a  (240) Terrenys del Patrimoni públic 
del sòl 

 (281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

Situació 
patrimonial 

La que 
correspongui 

Naturalesa 
jurídica 

Patrimonial 
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Codi GPA 
J08 

QUALIFICACIÓ D’ACTIUS EN ESTAT DE VENDA (només per entitats 
amb ICAL 2013 normal) 

Descripció 
operació 

comptable 

Actius no financers inicialment classificats com a no corrents el valor 
comptable dels quals es recupera a través de la seva venda en un futur 
pròxim.  
Per aplicar aquesta classificació, l'actiu ha d'estar disponible per a la venda 
immediata i ha de ser altament probable.  

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

La valoració de l’actiu s’ha de fer pel valor comptable, segons el 
model de cost, incloent, si s’escau, als comptes de l’actiu en estat de 
venda el deteriorament acumulat que existís prèviament a la seva 
classificació. 
 
La valoració posterior de l’actiu (a 31 de desembre) s’ha de fer pel 
valor més baix entre el valor comptable, segons el model de cost, i el 
valor raonable menys els costos de venda. Les reduccions del valor 
de l’actiu es reconeixeran com un deteriorament per un import 
equivalent a la diferència entre el valor comptable i el valor raonable 
menys els costos de venda. 
 
Els béns classificats com a actius en estat de venda no són objecte 
d’amortització. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(380) Actius en estat de venda    
(281x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat material 

 

a  (21x) Immobilitzat material 
 

Situació 
patrimonial 

La que 
correspongui 

Naturalesa 
jurídica 

La que correspongui (excepte 
PPSH) 

 

Codi GPA 
J09 

REVERSIÓ DE L’ESTAT DE VENDA (només per entitats amb ICAL 2013 
normal) 

Descripció 
operació 

comptable 

Actiu que deixa de complir els requisits per ser classificat com a "Actiu en 
estat de venda", reclassificant-se en l’element del balanç que correspongui 
a la seva naturalesa.. 

Norma de 
reconeixemen

t i valoració 

La valoració de l’actiu s’ha de fer pel seu valor comptable abans de ser 
classificat com a tal, ajustat pels deterioraments o dotacions a l’amortització 
que s’haguessin reconegut si l’actiu no s’hagués classificat com a actiu en 
estat de venda. Si s’escau, la diferència entre els valors comptables 
s’imputarà al compte del resultat econòmic patrimonial de l’exercici en què 
es produeixi la reversió. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(674) Pèrdues provinents d’actius 
en estat de venda  
(Dotació des del moment de la 
classificació com a actiu en estat de 
venda fins a 31/12 de l’exercici 
anterior) 

 

a  (280x) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat intangible 
(Dotació des del moment de la 
classificació com a actiu en estat de 
venda fins a 31/12 de l’exercici 
anterior) 
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Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no corrent   
(398) Deteriorament d'actius en 
estat de venda 

 

(674) Pèrdues provinents d’actius 
en estat de venda 

 

a  (380) Actius en estat de venda 
 (280x) Amortització acumulada de 

l’immobilitzat intangible 
 (29xx) Deteriorament de valor 

d’actius no corrents 
 (774) Beneficis provinents d’actius 

en estat de venda 
 

Situació 
patrimonial 

La que 
correspongui 

Naturalesa 
jurídica 

La que correspongui (excepte 
PPSH) 

 

 
ANNEX 3. CORRECCIONS 
VALORATIVES DE L’IMMOBILITZAT 

 
Les operacions descrites en aquest apartat determinen els procediments a seguir en l’àmbit 
comptable.  
 

A. Amortització de l’immobilitzat i imputació a resultats 
 

Codi operació 
C01 

AMORTITZACIÓ DE L’EXERCICI 
Descripció 
operació 

comptable 

La comptabilització de les quotes d’amortització es realitzarà amb el 
següent assentament en finalitzar cada exercici durant la vida útil del 
bé i, si correspon, en el moment de causar baixa de l’inventari: 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(68xx) Dotació per amortitzacions   

a  (28xx) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat 

 

 

Codi operació 
C02 

RECTIFICACIÓ ERRORS ESTIMACIÓ AMORTITZACIÓ EXERCICIS 
PASSATS 

Descripció 
operació 

comptable 

La comptabilització dels errors produïts en l’estimació de 
l’amortització d’exercicis passats, es realitza amb el següent 
assentament: 

Assentament 
comptable 

a) Si la dotació és inferior a 
la que hauria d’haver-se practicat: 

 

Deure  Haver 
(67x) Pèrdues provinents d’actius 
no corrents, altres despeses de 
gestió ordinària i despeses 
excepcionals 

 

a  (28xx) Amortització acumulada de 
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l’immobilitzat 
 

b) Si la dotació efectuada ha 
sigut superior a la que hauria d’haver-se practicat: 

 

Deure  Haver 
(28xx) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat 

 

a  (77x) Beneficis provinents d’actius 
no corrents, altres ingressos de 
gestió ordinària i ingressos 
excepcionals 

 

 

Codi operació 
C03 

AMORTITZACIÓ PER CANVI CONDICIONS INICIALS VALORACIÓ 
INVENTARI 

Descripció 
operació 

comptable 

La comptabilització de la modificació de l’amortització acumulada 
d’un bé, causada per la variació de les condicions inicials, l’obtenció 
d’informació addicional, d’una major experiència o bé pel 
coneixement de fets nous, es realitza amb el següent assentament: 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(68xx) Dotació per amortitzacions   

a  (28xx) Amortització acumulada de 
l’immobilitzat 

 

 

Codi operació 
C04 

IMPUTACIÓ A RESULTATS DE L’AMORTITZACIÓ 
Descripció 
operació 

comptable 

La comptabilització de la despesa comptable de l’amortització en 
relació al resultat econòmic de l’entitat, que no té conseqüències 
pressupostàries, es realitza amb el següent assentament: 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(129) Resultat de l’exercici   

a  (68xx) Dotació per amortitzacions 
 

 

Codi operació 

C05 
IMPUTACIÓ A RESULTATS DE BÉNS COMPTABILITZATS COM A 

SUBVENCIÓ, NO AMORTITZABLES, O NO AMORTITZATS 
TOTALMENT 

Descripció 
operació 

comptable 

En tractar-se de béns comptabilitzats com a subvenció, no 
amortitzables o no amortitzats totalment, al finalitzar l’exercici, la seva 
imputació al compte de resultats es realitza amb el següent 
assentament. Aquest ingrés s'ha d'imputar al resultat de cada any, 
proporcionalment a l'amortització de l'immobilitzat. 

Assentament 
comptable 

ICAL normal 
Deure  Haver 
(840x) Imputació de subvencions 
pel finançament de l’immobilitzat no 
financer i actius en estat de venda 

 

a  (7530) Subvencions pel 
finançament de l’immobilitzat no 
financer imputat al resultat de 
l’exercici per amortització 

 
ICAL simplificada 

Deure  Haver 
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(130) Subvencions pel finançament 
de l’immobilitzat no financer 

 

a  (7530) Subvencions pel 
finançament de l’immobilitzat no 
financer imputat al resultat de 
l’exercici per amortització 

 

 
 

B. Deteriorament de valors dels actius 
 

Codi operació 
C06 

DETERIORAMENT DE VALORS DELS ACTIUS 

Descripció 
operació 

comptable 

En el tancament de l’exercici, l’entitat ha d’avaluar si existeixen indicis que 
algun element de l’immobilitzat material pugui estar deteriorat. Si és així, 
caldrà estimar el seu import recuperable, efectuant les correccions 
valoratives que procedeixin.  

Assentament 
comptable 

a) Reconeixement de les 
pèrdues per deteriorament d’actius 

 

Deure  Haver 
(69xx) Pèrdues per deteriorament   

a  (29xx) Deteriorament de valor 
 

b) Reversió del 
deteriorament d’actius 

 

Deure  Haver 
(29xx) Deteriorament de valor   

a  (79xx) Reversió del deteriorament  
 

 
 

C. Provisions 
 

Codi operació 
C07 

DOTACIÓ DE PROVISIÓ 

Descripció 
operació 

comptable 

La dotació de provisió reflexa les minoracions valoratives reversibles que 
puguin afectar als béns d’immobilitzat. Quan el valor de mercat d’un bé 
d’immobilitzat sigui inferior al seu valor net comptable i, aquesta diferència 
no es consideri definitiva, es procedirà a dotar una provisió per aquelles 
pèrdues de valor que no tinguin caràcter definitiu. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(69xx) Dotació a la provisió   

a  (29xx) Provisió per depreciació 
 

 

Codi operació 
C08 

EXCÉS DE PROVISIÓ 
Descripció 
operació 

comptable 

Quan les caues que motiven la dotació de provisió desapareixen, s’haurà 
d’anulꞏlar l’import provisionat. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(29xx) Provisió per depreciació   

a  (79xx) Excés de provisió  
 

 
Codi operació  C09 
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DOTACIÓ DE PROVISIÓ PER DESMANTELLAMENT, RETIRADA O 
REHABILITACIÓ 

Descripció 
operació 

comptable 

La dotació de provisió reflexa les minoracions valoratives reversibles que 
puguin afectar als béns d’immobilitzat derivats de grans reparacions o 
reparacions extraordinàries, grans desmantellaments i/o restauracions  i 
formarà part del cost d’adquisició. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(2xxx) Actiu no financer   

a  (143)/(583) Provisió per 
desmantellament, retirada o 
rehabilitació 

 

 

Codi operació 
C10 

REVERSIÓ DOTACIÓ DE PROVISIÓ PER DESMANTELLAMENT, 
RETIRADA O REHABILITACIÓ 

Descripció 
operació 

comptable 

Les disminucions en l’import de la provisió, originades per una nova 
estimació, reduiran el valor de l’actiu corresponent. 

Assentament 
comptable 

Deure  Haver 
(143)/(583) Provisió per 
desmantellament, retirada o 
rehabilitació 

 

a  (2xxx) Actiu no financer 
 

 

Codi operació 
C11 

AJUSTAMENTS DERIVATS DE L’ACTUALITZACIÓ DE VALORS 
Descripció 
operació 

comptable 

Ajustos per l’actualització de valors que procedeixin del valor temporal del 
diner o altres causes 

Assentament 
comptable 

a) Eventuals increments 
 

Deure  Haver 
(660) Despeses financeres per 
actualització de provisions 

 

a  (143) Provisió per desmantellament, 
retirada o rehabilitació 

 
b) Desmantellament, 

retirada o rehabilitació 
 

Deure  Haver 
(583) Provisió per desmantellament, 
retirada o rehabilitació 

 

a  (400) Creditors per obligacions 
reconegudes. Pressupost de 
despesa corrent 

 

 
 

D. Revalorització d’actius. Model de revalorització 
 

Codi operació 
C12 

INCREMENT VALOR PER REVALORITZACIÓ 
Descripció 
operació 

comptable 

Increment del valor comptable com a conseqüència d’una revalorització 
imputant-se a patrimoni net. 
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Assentament 
comptable 

a) Increment valor per 
revalorització 

 

Deure  Haver 
(210/219) Immobilitzat material   

a  (920) Ajustos positius en la 
valoració de l’immobilitzat no 
financer per augment del seu valor 
raonable 

 
b) Per la regularització 

d’aquest compte al finalitzar l’exercici 
 

Deure  Haver 
(920) Ajustos positius en la 
valoració de l’immobilitzat no 
financer per augment del seu valor 
raonable 

 

a  (136) Ajustos per valoració de 
l’immobilitzat no financer 

 

 

Codi operació 
C13 

REDUCCIÓ VALOR PER REVALORITZACIÓ 
Descripció 
operació 

comptable 

Reducció del valor comptable com a conseqüència d’un deteriorament de 
valor imputant-se a despesa en el resultat de l’exercici.  

Assentament 
comptable 

a) Ajust del valor de l’actiu 
al seu valor raonable 

 

Deure  Haver 
(820) Ajustos negatius en la 
valoració de l’immobilitzat no 
financer per disminució del seu 
valor raonable 

 

a  (210/219) Immobilitzat material 
 

b) Per la regularització 
d’aquest compte al finalitzar l’exercici 

 

Deure  Haver 
(136) Ajustos per valoració de 
l’immobilitzat no financer 

 

a  (820) Ajustos negatius en la 
valoració de l’immobilitzat no 
financer per disminució del seu 
valor raonable 

 

” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 10è: aprovació de la Guia per a 
l’aplicació dels criteris comptables i de normes de reconeixement i valoració dels 
elements de l’immobilitzat aplicable als ens locals adherits al servei i també 
d’assistència a l’òrgan interventor. Senyora Planas. 
La diputada senyora Planas, manifesta: Sí, en aquest cas, hi ha una modificació en 
què s’incorporen els procediments a seguir en l’àmbit comptable en cadascuna de les 
operacions vinculades als béns inventariables, així com les correccions valoratives 
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d’aquests béns que conformen l’immobilitzat. L’objectiu, en aquest cas, és d’adequar 
aquesta guia als requeriments normatius establerts en la instrucció del model normal o 
simplificat, segons correspongui, de comptabilitat local. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Entenem 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.  
 
11. Aprovació de l'augment de retribucions en un 1,5% del personal de la 

Diputació de Girona d'acord amb la normativa pressupostària - 
Organització i RRHH Corporatiu 

 
“El passat 29 de desembre de 2021 es va publicar al BOE la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022, que preveu que durant 
el 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar 
un increment global superior al 2% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a 
efectius de personal com a la seva antiguitat: 
 
“Artículo 19.Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto 
a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a 
la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en 
términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los 
gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos 
a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer 
determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado 
personal al servicio del sector público”. 
 
En el mes de gener de 2022, es van actualitzar en un 2% les retribucions de 
conformitat amb aquest precepte. 
 
Mitjançant Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 
medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de 
contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + 
seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del 
personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 
agrarias eventuales afectadas por la sequía s’ha previst en el seu article 23:  
 

Incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público para el 
año 2022.  
1. Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2022, y demás preceptos concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las 
retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un 
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incremento adicional del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre 
de 2021.  
2. Ese incremento adicional se efectuará en los mismos términos dispuestos por 
el artículo 19.Dos, y seguirá las siguientes reglas: 1.ª Se aplicará sobre las 
retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma que la suma de 
ambos consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global máximo para el 
ejercicio 2022 del 3,5 por ciento. 2.ª Se materializará en la nómina del mes de 
noviembre de 2022, abonándose como atrasos el incremento correspondiente a 
los meses de enero a octubre de este año. 3.ª En el ámbito de las comunidades 
autónomas y entidades locales se tendrá que materializar el pago antes del 31 de 
diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023.  
 

Per tant, la previsió d’increment d’un 1,5% addicional al 2% aplicat al mes de gener de 
2022, de les retribucions del personal funcionari és d’aplicació directe pel sou base, 
triennis i destí i respecte la resta de conceptes retributius, que són el complement 
específic, i si escau, el complement de productivitat, com a retribució fixa i periòdica, 
l’import del complement específic ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació, segons 
l’article 22.2 i) de la Llei de Bases de Règim Local, atès que és l’òrgan competent per 
aprovar i modificar la relació de llocs de treball del personal de l’entitat. 
 
L’article 25 del Conveni Colꞏlectiu del personal laboral de la Diputació de Girona vigent 
actualment estableix que el personal laboral de la Corporació tindrà la mateixa 
estructura de complements salarials que el personal funcionari (sou, triennis, pagues 
extraordinàries, complement de destí, complement específic i productivitat). Per tant, 
respecte del personal laboral de la Diputació de Girona l’import del seu sou, triennis i 
nivell de destí serà el fixat a la LGPE 2022, tant en còmput mensual com en els 
pagues extraordinàries, i el seu complement específic i productivitat s’incrementarà en 
un 1,5% addicional al 2% respecte de la quantitat vigent a 31 de desembre de 2021, 
en els mateixos termes que hem vist per al personal funcionari. 
 
Els anteriors increments del 1,5% addicional de les retribucions dels empleats públics 
tenen efectes jurídics i econòmics des del dia 1 de gener de 2022, tal com es dedueix 
de la redacció del Reial Decret Llei 18/2022 de 18 d’octubre, publicat en el BOE el 19 
d’octubre de 2022,tant respecte de les retribucions bàsiques com complementàries. 
 
Per tant la Corporació haurà de fer efectius els endarreriments generats per aquesta 
modificació normativa, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022, tant aviat com 
resulti possible, i sempre que existeixi el crèdit per a fer-los efectius. 
 
Atès que en data 3 de novembre de 2022 es va acordar amb la representació dels 
treballadors augmentar el 1,5% addicional de les retribucions de conformitat amb 
l’article 37 de l’EBEP. 
 
Atès que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient a nivell de vinculació jurídica 
entre aplicacions pressupostàries de Capítol I al pressupost de 2022  

 
Per tot això, la comissió informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, hi dictamina favorablement i eleva al Ple l’adopció de l’ACORD 
següent:  
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Primer. Augmentar en un 1,5% addicional (al 2% previst a la Llei General de 
Pressupostos del 2022, respecte les retribucions de 31 de desembre de 2021) els 
imports del complement específic del personal laboral i funcionari de la Diputació de 
Girona. Aquest acord es realitza en aplicació de es realitza en aplicació Reial Decret 
Llei 18/2022 de 18 d’octubre. Els efectes econòmics d’aquest increment retributiu 
seran des del dia 1 de gener de 2022 
 
Segon. Els imports dels conceptes salarials de sou, nivell de destí i triennis del 
personal funcionari i laboral de la Diputació de Girona, tant en còmput mensual com en 
les dues pagues extraordinàries de juny i desembre, seran els que es preveuen en el 
Reial Decret Llei 18/2022 de 18 d’octubre, amb efectes des del dia 1 de gener de 
2022. El complement de productivitat de tot el personal experimentarà el mateix 
increment del 1,5 % addicional al 2% que es va aplicar al mes de gener del 2022, 
respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2021 
 
Tercer. Les retribucions del personal eventual de confiança o assessorament especial 
de la Diputació de Girona, que es regeix per l’article 12 del Text Refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, també experimentaran un increment addicional del 1,5% 
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes d’equivalència amb la 
resta d’empleats públics, i amb efectes des del dia 1 de gener de 2022. 
 
Quart. Les retribucions i/o assistències del membres electes, també experimentaran 
un increment del 1,5% addicional al 2% aplicat, respecte de les vigents a 31 de 
desembre de 2021, en termes d’equivalència amb la resta d’empleats públics, i amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2022. 
 
Cinquè.- La publicació de l’actualització dels imports corresponents al complement 
específic de l’annex corresponent de la Relació de Llocs de treball es farà juntament 
amb l’actualització dels complements derivada de l’aplicació de la Llei General 
Pressupostos pel 2023.” 
 
El senyor President, manifesta: Ara jo faria els punts 11è, 16è, 17è i 18è seguits, 
encara que siguin saltats, que el punt 11è és l’aprovació de l’augment de retribucions 
en un 1,5 % del personal de la Diputació de Girona, d’acord amb la normativa 
pressupostària. Saben que l’Estat va aprovar aquest 1,5 % de l’exercici del 2022, 
retribució que s’hauria de pagar, si tenen l’amabilitat d’aprovar-lo, en l’exercici, per tant, 
en el mes de desembre. I el punt 16è és amb Xaloc, el punt 17è és amb el 
Conservatori de Música i el punt 18è és Dipsalut. Per tant, si hi estan d’acord, 
donaríem per aprovats els punts 11è, senyor secretari, 16è, 17è i 18è. D’acord? 
 
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.  
 
12. Aprovació inicial del Reglament de funcionament de la bústia ètica de la 

Diputació de Girona i els ens del seu sector institucional - Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparència 
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“La secció de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència (PCBGiT) de la 
Diputació de Girona és la responsable des de l’any 2015, d’implementar les 
obligacions legals de transparència i bon govern a la Diputació de Girona i el seu 
sector institucional.  
 
Recentment, el 23 d'octubre de 2019, el Parlament Europeu i el Consell van adoptar el 
text de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protecció de les persones que 
informin sobre infraccions del dret de la Unió, que ha de ser transposada pels estats 
membres en el termini de dos anys. El 4 de març de 2022 es va aprovar al Consell de 
Ministres l'Avantprojecte de Llei de la protecció de les persones que informin sobre 
infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva 
esmentada, i que respon a la necessitat i al deure públic de protegir els informants 
davant possibles represàlies mitjançant un sistema intern d’informació. 
 
Així mateix, el Ple de la Diputació de Girona, en sessió 15 de març de 2022, va 
aprovar el desplegament de les mesures idònies al voltant de les quatre àrees del cicle 
antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució, i oferir a la ciutadania una bústia 
ètica per impulsar la integritat en la gestió pública. 
 
La Bústia ètica és un sistema electrònic de participació ciutadana que neix de la 
conveniència d’oferir un canal que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o 
omissió contrària als principis de bon govern i d’aquesta manera reforçar la gestió 
pública i augmentar la confiança de la societat en les institucions públiques i en les 
persones que hi presten serveis. També es tracta d’un posicionament transparent i 
obert de l’administració que no té res a amagar i posa els mitjans per revisar aquells 
eventuals supòsits en què no es respectin les regles de conductes positivades 
jurídicament o ètiques amb la finalitat última de fer propostes de millora en la gestió 
pública. Comporta, en definitiva, sensibilitzar en matèria d’ètica en la gestió pública a 
partir de la colꞏlaboració i la participació ciutadanes. 
 
Per aquest motiu, és necessari disposar d’un Reglament de funcionament de la Bústia 
ètica de la Diputació de Girona i els ens del seu sector institucional per tal de promoure 
i fomentar l'ús d'aquest instrument i garantir la màxima protecció de la persona 
comunicant. 
 
Vist l’expedient instruït a l’efecte, 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 el “Reglament de funcionament de la Bústia ètica de la 
Diputació de Girona i els ens del seu sector institucional”, amb el següent text literal:  
 
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA BÚSTIA ÈTICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I ELS ENS DEL SEU SECTOR INSTITUCIONAL 
 
Preàmbul 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió 15 de març de 2022, va aprovar, mitjançant 
una declaració institucional, una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció i a 
mantenir els estàndards més elevats de qualitat jurídica, ètica i moral, a adoptar els 
principis d’integritat, imparcialitat i honestedat, i a desplegar les mesures idònies contra 
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el frau i la corrupció. Entre aquestes mesures es troba la creació i regulació d'una 
bústia ètica. La bústia ètica obeeix a la necessitat que la Diputació de Girona, inclòs el 
seu sector institucional, compti amb un sistema d'integritat institucional complet i 
efectiu que garanteixi una gestió pública no només lícita i ajustada a dret, sinó també 
respectuosa amb els principis i les regles ètiques i de bon govern establertes.  
Així mateix, la bústia ètica es considera un factor clau per a l’Agenda 2030, aprovada 
el 25 de setembre de 2015 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que inclou 
la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16 (o ODS 16), titulat 
"Pau, justícia i institucions fortes", que té com a objectiu «promoure societats 
pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia 
per a tothom i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells», 
concretament les fites 16.5 i 16.6 que requereixen específicament reduir totes les 
formes de corrupció i crear institucions eficaces, responsables i transparents en tots 
els àmbits. Les persones informants representen, en qualsevol sistema d'integritat, una 
peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. És per 
això que la bústia ètica, entesa com un instrument efectiu de prevenció enfront 
eventuals males pràctiques o conductes irregulars, esdevé un mecanisme electrònic 
de participació ciutadana fonamental perquè es concep com una eina necessària que 
ha de permetre oferir a qualsevol persona, tingui o no la condició de servidor públic, un 
canal prioritari i segur per facilitar a la Diputació de Girona, de manera confidencial, 
l’alerta o la comunicació de conductes que s'hagin esdevingut en el si de la seva 
organització que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser 
contràries al dret o als principis i valors ètics i a les regles de conducta exigibles als 
servidors públics, sens perjudici de poder adreçar-s'hi, amb la mateixa finalitat, per 
altres canals de comunicació, electrònics o presencial. 
Per tal de promoure i fomentar l'ús d'aquest instrument i contribuir així a evitar la 
tolerància a l'ombra i el silenci entorn conductes irregulars a la Diputació de Girona, 
esdevé necessari garantir-ne la màxima protecció i, més enllà d'establir un canal que 
asseguri en tot cas la confidencialitat de les dades de la persona comunicant, cal 
igualment permetre'n l'anonimat, de manera que la revelació de la identitat no 
constitueixi un requisit imprescindible per a l'admissió a tràmit de l’alerta o la 
comunicació. En qualsevol cas, la finalitat de permetre i garantir l'anonimat de la 
persona informadora obeeix a la necessitat de salvaguardar els seus drets i interessos 
davant els eventuals riscos i represàlies de caràcter tant personal com professional 
que per a ella pot suposar posar en coneixement de les autoritats fets indiciaris de frau 
i corrupció. 
la importància d'aportar una protecció equilibrada i efectiva a les persones informants 
ha estat progressivament reconeguda tant a Europa com a la comunitat internacional. 
Recentment, el 23 d'octubre de 2019, el Parlament Europeu i el Consell van adoptar el 
text de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protecció de les persones que 
informin sobre infraccions del dret de la Unió, que ha de ser transposada pels estats 
membres en el termini de dos anys. El 4 de març de 2022 es va aprovar al Consell de 
Ministres l'Avantprojecte de Llei de la protecció de les persones que informin sobre  
infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa la Directiva 
esmentada, i que respon a la necessitat i al deure públic de protegir els informants 
davant possibles represàlies, tenint en compte que es troben en una situació 
privilegiada per alertar sobre infraccions o per fer-ne una revelació pública i, alhora, se 
situen, per aquest mateix motiu, en una posició de vulnerabilitat, especialment envers 
la persona i l'organització de la qual depenen professionalment. 
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Per tot això, aquest reglament de funcionament de la Bústia Ètica preveu mecanismes 
per assegurar la indemnitat de la persona que fa la comunicació i també es reconeixen 
un seguit de drets a les persones a les quals s’atribueix una conducta que no s’ajusta a 
les regles ètiques. S’estableixen, també, els criteris o les pautes d’actuació en la 
comprovació dels fets comunicats i les condicions d’ús que cal respectar. 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
Aquest reglament conté les normes reguladores que tenen per objecte ordenar el 
funcionament de la Bústia Ètica de la Diputació de Girona i dels ens del seu sector 
institucional (en endavant, la Bústia Ètica). 
 
Article 2. Concepte, objectius i valors de la Bústia Ètica 
La Bústia Ètica constitueix un canal electrònic segur que permet que qualsevol 
persona i qualsevol servidor públic de la Diputació de Girona pugui alertar sobre 
conductes dutes a terme a la Diputació de Girona i al seu sector institucional que 
resultin o puguin resultar contràries al dret o als principis i valors ètics i a les regles de 
conducta exigibles als servidors públics de la Diputació de Girona i els ens del seu 
sector institucional. 
Els objectius de la Bústia Ètica són els següents: 

1) Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública. 
2) Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i 

administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels 
òrgans i les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la present disposició. 

3) Contribuir a fomentar les conductes indicades anteriorment, prioritzant la 
prevenció per sobre de les conductes reactives. 

4) Promoure la cooperació entre la Diputació de Girona i les persones per cultivar 
els valors ètics en la gestió pública a través de la participació. 

Els valors i principis que inspiren el funcionament i l'ús de la Bústia Ètica es 
fonamenten en la garantia de respecte a la legalitat, satisfacció de l'interès públic, 
integritat, eficàcia i eficiència, honestedat, objectivitat, imparcialitat, neutralitat, igualtat, 
prudència, transparència, autoritat, compromís, lideratge, responsabilitat, cooperació 
institucional, qualitat democràtica i bona administració. 
 
Article 3. Règim jurídic 
1. L’organització, l'ús i el funcionament de la Bústia Ètica es regeixen per aquest 

reglament. 
2. Les comunicacions efectuades a la Bústia Ètica en cap cas comporten l'inici d'un 

procediment administratiu, per la qual cosa a la persona que comunica els fets no li 
corresponen els drets inherents de les persones interessades en un procediment 
administratiu. No obstant això, la persona que comunica els fets té dret a obtenir 
informació sobre l'estat de tramitació i del resultat de la comprovació dels fets 
comunicats. Les comunicacions no comporten en cap cas la formulació d'un recurs 
administratiu, ni l'exercici de qualsevol altra acció o reclamació a la qual puguin 
tenir dret les persones que les formulen. Les comunicacions tampoc no són 
constitutives d'exercici del dret de petició, ni s'identifiquen amb la possibilitat 
d'adreçar consultes, suggeriments o incidències.  

3. Així mateix, l'ús de la Bústia Ètica és compatible amb el dret de la ciutadania a 
emprar altres mecanismes externs de queixa, denúncia o impugnació davant 
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d'institucions o òrgans de control com el Síndic de Greuges, la Sindicatura de 
Comptes o l'Oficina Antifrau de Catalunya, del qual són independents. 

4. Resta prohibit formular comunicacions o utilitzar d'altra forma la Bústia Ètica amb 
una finalitat diferent de la que es preveu en aquest reglament o que vulnerin de 
qualsevol manera els drets fonamentals a l'honor, la imatge i la intimitat personal i 
familiar de terceres persones, o que siguin contràries a la dignitat de la persona. 
En qualsevol cas, la Diputació de Girona i el seu sector institucional no és en cap 
cas responsable de l'ús incorrecte de la Bústia Ètica ni del contingut de les 
comunicacions que s'hi presenten. 

 
Article 4. Àmbit material d’aplicació  
Les comunicacions a la Bústia Ètica s’han de referir a accions o omissions que puguin 
constituir infraccions de l’ordenament jurídic, siguin contràries a l’interès públic o 
vulnerin les normes de conducta aplicables a la Diputació de Girona i als ens del seu 
sector institucional que s’assenyalen a continuació: 

� Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, capítol VI “Deures dels empleats 
públics. Codi de conducta”, articles 52 a 54. 

� Codi ètic del servei públic de Catalunya, aprovat per la Generalitat de 
Catalunya per Acord GOV/164/2021, de 26 d’octubre, i aprovat per Acord 
d’adhesió del Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 15 de març de 
2022. 

� Acord-conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de la 
Diputació de Girona 2008-2011. 

� Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus 
organismes autònoms, aprovat per acord del Ple, en sessió de data 15 de maig 
de 2018. 

� Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, aprovat 
pel Govern de la Generalitat mitjançant l’Acord d’1 de juliol de 2015 i actualitzat 
en data 9 de maig de 2017, i aprovat per Acord d’adhesió del Ple de la 
Diputació de Girona, en sessió de data 15 de març de 2022. 

L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprendrà els òrgans i unitats integrants de la 
Diputació de Girona i també dels ens del seu sector institucional que s’hi adhereixen 
expressament mitjançant acord del seu òrgan competent. 
 
Article 5. Àmbit personal d’aplicació  
Qualsevol persona pot presentar les comunicacions previstes en aquest reglament, i 
també els servidors públics al servei dels ens integrants de la Diputació assenyalats en 
l’article anterior. 
 
Article 6. Principis generals 
La presentació i la gestió de les comunicacions han de respectar els principis generals 
i les regles següents: 
a) La Diputació de Girona protegirà els drets les persones que comuniquin conductes 

sense que se’n puguin derivar conseqüències lesives per a la seva esfera personal 
o professional. 

b) Seran objecte de comprovació totes les comunicacions que es presentin, llevat que 
se n'evidenciï la falta de fonament; en tal cas s’arxivaran. 

c) Els servidors públics de la Diputació de Girona estan obligats a colꞏlaborar amb 
l’òrgan instructor de la Bústia Ètica a comprovar els fets comunicats. 
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d) La Diputació de Girona empararà els servidors públics de l'organització en 
l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics. 

e) Les persones que posin en coneixement de la Diputació una conducta contrària al 
dret i als principis o regles ètiques i de bon govern poden colꞏlaborar, a petició de 
l’òrgan instructor de la Bústia Ètica, a comprovar els fets, si ho decideixen 
voluntàriament. 

f) La persona que comunica l’alerta podrà decidir revelar la seva identitat o mantenir-
se en l’anonimat. Tant en un com en altre cas, la Diputació garantirà la seva 
confidencialitat.. Cas que en l’exercici de la seva funció jurisdiccional, els Jutjats o 
tribunals reclamessin la seva identificació, si la persona informant hagués informat 
de la seva identitat, la dada serà cedida a requeriment formal de l’autoritat judicial. 
La persona serà informada degudament d’aquesta circumstància. 

 
Article 7. Drets de la persona que presenta la comunicació i recomanacions 
- Sens perjudici del que preveu aquest reglament, la persona que presenta la 

comunicació té els drets i les obligacions que es relacionen a continuació: 
- Drets. La persona que fa la comunicació té dret: 

a) A un canal segur de comunicació que garanteixi l’anonimat i la 
confidencialitat de les comunicacions. 

b) A la protecció eficaç del seu anonimat, sense que es pugui revelar en cap 
moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. Aquest dret també 
s’estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets 
comunicats. 

c) A la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense que pugui patir 
represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional que 
impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la comunicació 
formulada. 

d) A que es comprovi els fets comunicats, sempre que responguin als 
requeriments que preveu l'article 10 d'aquesta disposició general. 

- La Diputació vetllarà especialment per l’efectivitat d’aquests drets quan la 
comunicació es faci explicitant de qualsevol manera la identitat de qui la formula. 

- Recomanacions. La persona informant procurarà el següent: 
- Descriure de la manera més detallada possible la conducta que comunica i 

proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que 
comunica, o indicis raonables per obtenir les proves. 

- Abstenir-se d’endegar actuacions fonamentades tan sols en opinions, 
rumors o falsedat notòria. 

- A tenir un indici raonable sobre la certesa de la informació que comunica. 
 
Capítol 2. Requisits i forma de les comunicacions 
 
Article 8. Contingut de les comunicacions 
Les comunicacions especificaran les circumstàncies que facilitin la identificació de 
l’acció o l'omissió imputable a l’administració que es vol posar en coneixement de la 
Diputació, per la qual cosa en tot cas és obligatori emplenar el camp destinat a 
descriure detalladament la conducta contrària al dret o als principis o regles ètiques i 
de bon govern. És voluntari emplenar els camps identificatius de la persona que 
presenta la comunicació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica. 
 
Article 9. Forma de presentació 
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a) Les comunicacions es faran de manera telemàtica mitjançant el canal telemàtic 
segur de la Bústia Ètica de la Diputació de Girona utilitzant l'eina electrònica 
creada per Xnet i desenvolupada pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya.  

b) Un cop enviada la comunicació a través de la Bústia Ètica, l’informant rebrà, com a 
justificant de recepció, un codi numèric. Aquest codi serà necessari per continuar 
accedint al canal de comunicació i, per tant, és imprescindible conservar-lo. Com a 
part del sistema de protecció de l’informant, l’aplicació no enviarà comunicacions 
per cap altre mitjà, encara que la persona hagi optat per identificar-se i facilitar les 
dades de contacte. 

c) L’informant ha de fer el seguiment de la comunicació tramitada a la Bústia per 
poder facilitar les tasques d’investigació i comprovació dels fets. En cas que no 
respongui als possibles requeriments d’informació relacionada en els terminis que 
s’estableixin, les actuacions poden quedar arxivades.  

 
Article 10. Admissió de les comunicacions 
a) Es farà un seguiment diligent de totes les comunicacions rebudes, amb 

independència del seu format o possibles defectes. 
b) S’admetran les comunicacions que continguin una descripció suficient que permeti 

identificar la conducta i que aquesta resulti versemblant. Per a l’admissió, 
s'efectuarà una ponderació prèvia, fonamentada degudament, entre el fet 
comunicat, la seva intensitat ofensiva respecte d'un determinat bé jurídic i en 
atenció al principi de proporcionalitat. Tanmateix, la manca de resposta a 
requeriments d'informació o de colꞏlaboració pot comportar l'arxivament de les 
actuacions. 

c) No s’admetran les comunicacions fetes amb mala fe o abús de dret. 
d) Queden exclosos de la Bústia Ètica les comunicacions en matèria d’assetjament 

laboral i sexual que es regulen pel seu protocol específic d'actuació i pel pla 
d'igualtat aprovats per la Diputació de Girona. 

e) No s’admetran seguint criteris de proporcionalitat, i s’exceptuen en tot cas de 
l’obligació de comprovar els fets, els casos de comunicacions que resultin 
mancades de fonament o notòriament falses. També n’estan exceptuades les que 
d’alguna altra manera incompleixin les condicions fixades en aquest reglament. 

f) Quan s’evidenciï de manera manifesta l’existència d’una infracció administrativa o 
un ilꞏlícit penal se suspendran les actuacions de comprovació i se’n donarà compte 
a l’òrgan competent vetllant per evitar que es produeixi la prescripció de la 
infracció. 

g) En tot cas, l’òrgan instructor de la Bústia podrà analitzar les comunicacions 
rebudes per tal de formular propostes de millora en les conductes i en les bones 
pràctiques de la gestió institucional. 

 
Article 11. Comprovació dels fets 
Un cop admesa la comunicació, l’òrgan instructor de la Bústia Ètica comprovarà els 
fets objecte de la comunicació mitjançant les tasques d’investigació que siguin 
procedents. En tot cas es contrastarà la descripció dels fets amb l’opinió de la persona 
o la unitat a la qual s'atribueixin. L’actuació de comprovació es farà d’acord amb els 
principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia 
procedimental/processal, respectant en tot cas el principi de màxima reserva. 
 
Article 12. Obligació de colꞏlaboració en les tasques de comprovació 
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Els càrrecs electes, el servidors públics de la corporació i la resta de persones que 
formen part de les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament estan 
obligats a prestar la seva colꞏlaboració en les tasques de comprovació i facilitar l’accés 
a la informació i la documentació que solꞏliciti l’òrgan instructor de la Bústia Ètica. 
 
Article 13. Durada de les tasques de comprovació 
Les actuacions de comprovació i la comunicació del resultat han de tenir lloc en el 
termini més breu possible i, com a norma general, en un període que no sobrepassi els 
tres mesos des de la presentació de la comunicació dels fets a la Bústia Ètica. 
Aquest termini pot ser ampliat fins a un termini total de sis mesos en casos justificats i 
motivats expressament en l'especial complexitat de la comprovació dels fets 
comunicats. 
 
Article 14. Resultats de les tasques d'investigació 
Un cop fetes les tasques de comprovació procedents, l’òrgan instructor de la Bústia 
Ètica ha d’emetre l’informe corresponent, en el qual s'haurà de consignar una relació 
de les actuacions de comprovació efectuades, un pronunciament sobre si existeix o 
no, al seu parer, una conducta contrària al dret, als principis o regles ètiques i de bon 
govern, i també s'hi hauran d'especificar els motius i les justificacions en què es 
fonamenta aquesta consideració. 
En cas afirmatiu, l'informe ha d'incloure les mesures de millora en la gestió pública que 
consideri adequades per tal d'evitar futures males pràctiques de la mateixa naturalesa. 
Addicionalment, pot proposar a l'òrgan competent la incoació d'expedients 
administratius per restaurar la legalitat alterada o l'adopció de mesures sancionadores 
o disciplinàries o, fins i tot, comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser 
constitutives d'ilꞏlícit penal. En els casos en els quals la recomanació incorpori una 
proposta d'incoació d'un expedient sancionador o disciplinari, les tasques de 
comprovació i la decisió adoptada poden tenir els efectes i la consideració d'expedient 
d'informació reservada. 
En cas contrari, l'informe ha d'incloure l'acord del cessament de les comprovacions i 
l'arxiu de l'expedient (o de la documentació), i també s'hi ha d'especificar, de forma 
suficientment fonamentada, la manca de vulneració d’una conducta contrària al dret, 
als principis o regles ètiques i de bon govern.  
En tots els casos, la Diputació de Girona ha de comunicar a la persona que va 
presentar la comunicació el resum de les actuacions dutes a terme, les conclusions 
sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona pràctica i, si escau, el 
resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els fets o la 
conducta comunicats. L'informe no pot ser objecte de recurs o d'impugnació. 
 
Article 15. Òrgan instructor de la Bústia Ètica  
L'òrgan instructor actua amb independència funcional, sense estar sotmès a ordres 
jeràrquiques que en condicionin l'actuació. Les persones adscrites a l’òrgan instructor 
de la Bústia Ètica han de tenir la condició de funcionari/ària de carrera, subgrup A1, i 
han de desenvolupar les funcions vinculades al lloc amb compliment del deure de 
secret, deure que es manté un cop hagin cessat en aquestes funcions.  
La designació dels membres serà efectuada mitjançant resolució de presidència per un 
mandat de dos anys, de caràcter prorrogable. L’òrgan estarà composat per personal 
tècnic dels serveis següents: 

a) Una persona de Secretaria  
b) Una persona de Serveis Jurídics  
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L’òrgan instructor assumeix la responsabilitat d'exercir les funcions següents: 
1. Rebre les comunicacions a què es refereix aquest Reglament. 
2. Verificar els requisits d'admissió de les comunicacions i decidir sobre la seva 

admissió en primera instància. 
3. Confirmar la recepció, l'admissió, el rebuig o la derivació de la comunicació o 

queixa a la persona que l'ha formulada. 
4. Trametre la comunicació, als efectes de la seva tramitació i comprovació, a 

altres òrgans competents quan l'objecte de les actuacions comunicades no els 
hi correspongui. 

L'òrgan instructor podrà solꞏlicitar assessorament extern. En el cas que la comunicació 
es tracti sobre consultes relacionades amb l’ètica i els conflictes d’interessos en 
matèria de la contractació pública, l’òrgan instructor podrà traslladar la comunicació a 
la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, per mitjà 
del canal de consultes del portal de contractació pública. Un cop la Comissió d’Ètica en 
la Contractació Pública emeti la seva recomanació, li pertocarà a l’òrgan instructor 
resoldre la comunicació corresponent, ponderant les circumstàncies manifestades en 
la recomanació emesa.  
 
Article 16. Òrgan gestor de la Bústia Ètica  
L’òrgan gestor de la Bústia Ètica és la secció de Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència de la Diputació de Girona i assumeix la responsabilitat d'exercir les 
funcions següents: 
1. Garantir el funcionament correcte de la Bústia Ètica i resoldre'n les incidències i 

consultes que en relació amb el seu funcionament puguin presentar-se. 
2. Impulsar i colꞏlaborar amb mesures de formació i de prevenció d'actuacions 

contràries als valors ètics i les regles de conducta i de bon govern. 
 
Article 17. Protecció de dades de caràcter personal 
Les dades i informacions personals que hi pugui haver a la comunicació dels fets tan 
sols poden ser objecte de tractament per a la finalitat de tramitar la comunicació, 
comprovar- ne els fets i emetre'n les conclusions finals pertinents. Les dades 
comunicades o obtingudes en la comprovació dels fets comunicats no poden ser 
cedides ni comunicades a entitats o a persones alienes a la Diputació de Girona i el 
seu sector institucional. Han de ser tractades exclusivament pel personal 
expressament encarregat de la instrucció de la Bústia Ètica, de les tasques de 
comprovació dels fets comunicats i formulació de les recomanacions procedents, llevat 
que sigui procedent comunicar els fets i la identitat de les persones responsables per 
raó d'una eventual responsabilitat disciplinària o penal. 
En qualsevol cas, en relació amb les dades personals de què disposi l'òrgan instructor 
de la Bústia Ètica en virtut de l'exercici de les funcions encomanades per aquest 
reglament, la Diputació de Girona n'és el responsable del tractament i, per tant, ha de 
complir amb les exigències imposades per la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades personals. 
Especialment, la Diputació de Girona, en el moment d'obtenir les dades personals, és 
el responsable d'informar d'ofici a la persona afectada per les dades, a través del 
formulari corresponent, de les informacions a què es refereixen l'article 13 del 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 d'aquestes dades (RGPD), i l'article 11 de la Llei 
orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
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drets digitals (LOPD 3/2018), en especial sobre la possibilitat de les persones que 
comuniquen els fets d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del 
tractament, oposició i portabilitat. 
Així mateix, la Diputació de Girona i els ens del seu sector institucional han de portar 
un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat, 
d'acord amb el que disposen els articles 30 RGPD i 31 LOPD 3/2018, i que ha de 
comunicar a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La presentació de 
comunicacions a la Bústia Ètica comporta l'acceptació d'aquest reglament i de les 
condicions d'ús que s'hi contenen. 
 
Disposició Transitòria Primera  
Atès que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SUMAR S.L, i Consorci de les 
Vies Verdes tenen contracte vigent i adjudicat de canal de denúncia propi, en el termini 
de 3 mesos abans de la finalització del contracte, hauran d'acordar per part dels seus 
òrgans competents si prorroguen els contractes, o per contra, s'opta per incorporar-se 
a la Bústia Ètica de la Diputació regulada en aquest Reglament 
 
Disposició final 
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi transcorregut el termini de quinze dies 
hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord 
amb l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local.“ 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència als interessats l’aprovació inicial 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 alꞏlegacions o reclamacions, el reglament quedarà 
aprovat definitivament.  
 
TERCER. Deixar constància que, en el present procediment, el reglament que 
s’aprova inicialment 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. Acordar, un cop aprovada la regulació proposada, la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i en la seu electrònica de la Diputació de Girona, del text íntegre 
del reglament.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 12è, que és l’aprovació inicial del 
Reglament de funcionament de la bústia ètica de la Diputació de Girona i del seu 
sector institucional. Té la paraula el vicepresident primer senyor Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i presenta la proposta de la 
Comissió que presideix: Moltes gràcies. El que aprovem avui és aquest Reglament de 
funcionament de la Bústia Ètica de la Diputació de Girona. Com sabeu, vam aprovar ja 
l’inici del Pla pilot per a la posada en funcionament d’aquesta Bústia Ètica per poder 
posar a prova els diversos canals. En tot cas, això està previst que al llarg del mes de 
gener entri en funcionament aquesta bústia ètica de la Diputació de Girona i de tot el 



 

 

 

 

137 

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

seu grup institucional. I bàsicament, l’objectiu d’aquesta bústia és poder facilitar a la 
ciutadania un canal, en aquest cas anònim, però també segur, de participació, que 
permeti posar en coneixement qualsevol cosa que qualsevol ciutadà cregui oportú. I en 
tot cas, l’objectiu d’això és que es puguin fer arribar també aquells indicis de conductes 
que, en aquest cas, siguin contràries a l’interès públic o vulnerin també les normes de 
la Diputació de Girona.  Com he dit, aquesta bústia és un canal confidencial i que, per 
tant, garanteix l’anonimat de les persones que creguin necessari comunicar algun 
aspecte i permetrà enviar tant missatges com també enviar documents adjunts a 
través d’aquest canal que s’habilitarà. A partir d’aquí hi ha una comissió independent, 
en aquest cas formada per un representant de Serveis Jurídics i un representant de 
Secretaria, que en tot cas prendran les mesures corresponents. En cas que allò que es 
faci arribar siguin consideracions de caire polític, s’elevaran als responsables de l’àrea 
que pertoqui i allà on també hi hagi protocols establerts d’actuació, es farà arribar a 
través de les vies que ja estan establertes a través dels diversos protocols que tenim a 
la Diputació per les casuístiques que puguin haver-hi. Per tant, el que fem avui és 
posar una nova eina a disposició de la ciutadania, per al control i, en aquest cas, 
també per a la transparència de la Diputació de Girona. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Presas. Alguna qüestió? Sí, senyora 
Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president. Bé, la nostra 
intervenció és una mica.... Evidentment, d’avançat ja diem que serà un vot favorable 
en aquest punt, però sí que ens agradaria aprofitar per recordar una mica d’on venim. 
Perquè ens ha resultat curiós, per exemple, que en el preacte no aparegués una mica 
algun aspecte que havia passat amb anterioritat, com és el cas que l’any 2017, per 
part d’un company nostre, en Lluc Salellas, ja s’havia presentat una moció per a la 
creació d’aquesta Bústia Ètica i del Bon Govern a la Diputació de Girona el 2017. I va 
ser una moció que en el seu moment es va retirar amb el compromís del president 
Piñeira, en aquell moment, d’assegurar que s’incorporaria el codi de conducta. Per 
en tot cas, dit això, celebrem que després de cinc anys s’hagi pogut tirar endavant. 
Aquella moció tenia la vocació de crear aquesta Bústia Ètica per tal de facilitar la 
comunicació de conductes desenvolupades en els òrgans dels quals depèn la 
Diputació de Girona, i que poguessin ser contràries al dret, als principis i els valors 
ètics i a les regles de conducta que miren de tutelar l’ús correcte dels recursos públics, 
com molt bé ha dit el vicepresident. Tot i això, ens sap greu que no s’hagi inclòs també 
en aquesta perspectiva històrica, en tot cas. Celebrem que, tal com se’ns va informar a 
les comissions informatives, aquesta bústia, i tal com comentava el vicepresident, entri 
en marxa aquest gener del 2023. Han passat cinc anys des que es va fer aquesta 
primera proposta i també potser volem posar sobre la taula que aquesta dificultat per 
tirar endavant entenem que hi ha moltes qüestions administratives que no són fàcils, 
però que també ha de portar a una reflexió: que costi tant engegar eines, com molt bé 
deia el vicepresident, que són noves eines per assegurar el control de l’Administració 
pública. Amb aquesta moció, que com comentàvem es va presentar el 2017, contenia 
quatre punts d’acord, dels tres primers no en comentaré res, però sí que del quart punt 
d’aquella moció de l’any 2017, sí que en aquella moció comentàvem que creiem 
necessari crear una comissió d’ètica institucional formada per membres de cada grup 
polític i presidida per la presidència de la Diputació, i que aquesta seria la responsable 
de totes les comunicacions rebudes i investigar aquells que consideri plausibles. En el 
reglament, hem revisat el reglament, i òbviament no hem vist que s’hagi incorporat 
això. Ens hauria agradat veure incorporada aquesta proposta al Reglament de 
funcionament de la Bústia Ètica. A l’article 15 d’aquest reglament, on parla de l’òrgan 
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instructor de la Bústia Ètica, es parla de tasques i components d’aquest òrgan i és amb 
relació a aquests components on consideràvem que podria ser interessant. En tot cas, 
això és una aprovació inicial, per tant es podrien fer aportacions. Encara hi ha temps 
per fer aportacions i, per tant, incloure a aquest òrgan aquesta representació política i 
presidida per la presidència de la Diputació. Sabem que ens diran que era algun 
aspecte relacionat amb temes administratius i temes normatius, però creiem que pot 
ser interessant, si més no, plantejar-ho o tornar-ho a plantejar en aquest espai. Perquè 
si la idea és recuperar i consolidar la confiança de les persones en les institucions 
públiques, segurament això implica que les administracions públiques s’han de dotar 
d’aquests sistemes o marcs d’integritat institucional que garanteixin aquesta gestió 
pública d’acord amb els principis i les regles ètiques del bon govern o, si més no, 
reduint les conductes contràries a dret a l’ètica i els valors com l’honestedat, el 
respecte i el predomini dels interessos generals. En tot cas, ja per acabar, estem 
totalment d’acord amb què és una bona eina i celebrem que es pugui posar en marxa 
el 2023 i és per això que també donarem el nostre vot favorable. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Gràcies. Senyor Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i respon: Sí, gràcies. En tot 
cas, algunes apreciacions. El 2017, quan es va aprovar aquesta moció i, de fet, jo 
recordo que també es va comentar aquí. No disposàvem de la tecnologia per poder 
desenvolupar aquest tipus d’eines. De fet, hem estat un pla pilot de la mateixa AOC 
per implementar aquest tipus d’eines als ajuntaments de tot Catalunya. Per tant, en 
aquest sentit som pioners, disposem d’aquesta tecnologia i, per tant, som de les 
primeres administracions a aplicar-la. Pel que fa a aquesta comissió de seguiment, al 
final la Bústia Ètica, si volem garantir la confidencialitat i l’anonimat, creiem que ha de 
ser un òrgan tècnic perquè d’aquesta manera garantirem que aquelles coses que 
arribin també i es prenguin les decisions que s’han de prendre independentment, en 
aquest cas, de les actuacions polítiques. Sí que hi ha una comissió política que es va 
crear ja la passada legislatura, que és la Comissió de Seguiment del Codi de conducta 
i que, per tant, això ens reunim de forma periòdica i, per tant, aquesta comissió ja 
existeix. Per tant, el marc on s’han de tractar aquests temes també el tenim i entenem 
que, en aquest cas, l’òrgan instructor competent ha de ser un òrgan tècnic, tant per 
garantir l’anonimat i la confidencialitat, com per també prendre les accions que siguin 
necessàries i que es creguin oportunes en funció del material que hi pugui arribar. 
El senyor President, diu: Bé, moltes gràcies. Senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Guillaumes, diu: Ara que comenta això el vicepresident també 
volia preguntar si ben aviat hi haurà una propera reunió de la Comissió de Seguiment 
del Codi de conducta. Gràcies. 
El vicepresident senyor Presas, respon: Sí. De fet, com cada any, la convoquem el 
mes de desembre, per tant, arribarem al mes de desembre i arribarà la convocatòria. 
El senyor President, manifesta: Bé, moltes gràcies. Per tant, entenem que el punt 
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.  
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13. Aprovació de l'adhesió de la Diputació de Girona l'Associació de 
Micropobles de Catalunya, l'aprovació dels seus estatuts i de l'aportació 
econòmica de la quota exercici 2022 - Gabinet de Presidència 

 
“L’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC), amb el NIF: G43946441, i domicili 
al municipi de Rocafort de Queralt (Tarragona), és una entitat de caràcter associatiu, 
dotada de personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, sotmesa a l’ordenament 
jurídic públic, que aplega els municipis catalans amb una població igual o inferior als 
500 habitants o que reuneixin les característiques establertes per se soci i que 
lliurement s’hi vulgui adherir.  
 
Els seu ideari fundacional es concreta en les següents línies: el municipalisme, la 
igualtat entre persones i l’equilibri territorial. El municipalisme perquè és el nivell 
fonamental d’organització política i social en un marc democràtic. La igualtat entre les 
persones, perquè el respecte dels drets i deures de tothom i l’acció compensatòria de 
dèficits i carències han de tenir una clara expressió arreu, però especialment en 
aquelles societats com són els ‘micropobles’ en els que per la seva naturalesa 
geogràfica i social l’assoliment de la igualtat d’oportunitats és especialment necessària, 
tant pel que fa a la ciutadania com a la gestió dels ajuntaments. L’equilibri territorial 
perquè entenem que les polítiques públiques han de garantir el desenvolupament del 
territori d’acord amb les seves característiques, generar la seva energia i promoure els 
productes, la cultura, el patrimoni de forma que el repoblament de l’àmbit rural sigui 
una realitat. 
 
Atès que l’àmbit territorial de la Diputació de Girona on exerceix les seves 
competències recollides com a pròpies a l’art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, compte amb un bon nombre de municipis amb 
aquestes característiques procurant el foment del desenvolupament econòmic i social i 
la planificació del territori provincial i que, per tant, hi ha una confluència d’interessos 
amb les finalitats i objectius estratègics de l’Associació de Micropobles de Catalunya, 
recollits a l’art. 3 dels seus estatuts, per generar sinèrgies i treballar en el mateix sentit 
a favor de l’assistència i la cooperació als municipis. 
 
Vist el text dels Estatus de l’Associació i trobant-los conformes a la legislació vigent. 
 
Vist allò que disposen els articles 13 al 136 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El certificat de l’Associació de Micropobles de Catalunya de 30 de juny de 2022, que 
consta a l’expedient, certifica que les quotes aprovades i que són d’aplicació el 2022 
que corresponen a les diputacions són de 15.000,00 €. 
 
Atès que el pressupost de la Diputació de Girona hi consta l’aplicació pressupostària 
100/4940/48100 (Quota a l’Assoc. de Micropobles de Catalunya) per import de 
15.000,00 € (quinze mil euros). 
 
Atès que s'ha verificat la pertinència i l'import de l’aportació econòmica de la quota que 
li correspon efectuar. 
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Així doncs, de la valoració de les dades existents a l’expedient es desprèn que 
l’execució de l’actuació proposada no afectarà el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple 
que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona a l’entitat anomenada Associació 
de Micropobles de Catalunya (MdC), amb el NIF: G43946441, com a membre de la 
mateixa, i passar a formar-ne part com a soci de ple dret a partir de la notificació 
d’aquest acord (Exp. 2022/9753).  
 
SEGON. Aprovar els Estatuts de l’Associació de Micropobles de Catalunya, la 
transcripció literal dels quals és la que segueix: 
 
“AQUESTS ESTATUTS ES VAN PRESENTAR A L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA I VAN SER 
APROVATS PER UNANIMITAT 
Capítol I. Disposicions generals 
Article 1. Denominació 
La denominació oficial i completa de l’entitat és Associació de Micropobles de 
Catalunya. 
Article 2. Domicili 
2.1 El domicili social (raó social) de l’Associació de Micropobles de Catalunya radica a 
l’Ajuntament de l’Estany, carrer del doctor Vilardell, 1 – 08148 L’Estany, sense 
excloure la possibilitat d’establir altres delegacions. 
2.2 A causa de la transversalitat de l’entitat així com per la dispersió territorial, 
l’Assemblea pot canviar la seu, sense necessitat de modificar els estatuts. 
Els canvis de la Seu s’establiran en el Reglament de Règim Intern de Associació de 
Micropobles de Catalunya. 
Article 3. Finalitats 
3.1 Són finalitats de l’associació: 

a) El foment i la defensa de la igualtat d’oportunitats dels micropobles i els seus 
habitants, davant les instàncies polítiques, jurisdiccionals, administratives i privades. 
b) L’impuls a l’autonomia municipal. 
c) La promoció de la recerca i el coneixement específics sobre els micropobles i 
zones rurals. 
d) El foment de la colꞏlaboració amb les entitats municipalistes amb les quals s’arribi 
a acords, sempre que hi hagi respecte explícit a l’especialització, d’acord amb els 
seus integrants, de Associació de Micropobles de Catalunya. 
e) Associació de Micropobles de Catalunya està oberta a tots els micropobles de 
Catalunya i no estableix privilegis ni discriminacions per als seus socis. 
f) Qualsevol altra funció relacionada, directament o indirectament amb els associats. 

3.2 Per realitzar les esmentades finalitats, Associació de Micropobles de Catalunya  
a) Estableix les estructures organitzatives adients. 
b) Promou accions informatives, divulgatives, formatives, de recerca i de relacions 
institucionals. 
c) Estableix els mecanismes necessaris de defensa dels associats i de dotació 
d’assessorament i orientació. 
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Associació de Micropobles de Catalunya 
d) Posa en pràctica qualsevol altra acció afavoridora de la consecució dels seus 
objectius, d’acord amb la legislació aplicable. 
e) Pot constituir o participar en entitats. 

Article 4. Llengua oficial 
La llengua oficial de l’entitat és el català. 
Article 5. Àmbit d’actuació 
L’àmbit propi d’actuació de l’entitat és Catalunya, si bé podrà estendre les seves 
activitats a altres territoris així com colꞏlaborar amb altres entitats i corporacions del 
món amb finalitats similars. 
Capítol II. Socis 
Article 6. Els socis 
6.1 Podrà ser soci qualsevol municipi o ens local o supramunicipal: 

a) Municipis que compleixin la categoria de Micropobles, definida al RRI 
b) Diputacions provincials 
c) Consells Comarcals 
d) Vegueries 
e) Altres ens municipals d’acord a la legislació vigent. 

Article 7. El procediment d’admissió de nous associats 
7.1 Qualsevol micropoble (definit al RRI d’aquesta associació) i ens supramunicipal 
podrà donarse d’alta si compleix aquests estatuts i satisfà la quota establerta al RRI. 
7.2 L’acord d’adhesió l’ha de prendre el Ple de l’ens. 
7.3 L’adhesió a Associació de Micropobles de Catalunya no impedeix l’adhesió a altres 
entitats similars. 
7.4 L’ens soci serà representat per defecte per l’alcaldia o en qui delegui el Ple. 
7.5 La persona representant designada pel ple de l’ens serà l’únic membre de l’ens 
amb dret a vot. 
Article 8. Els drets dels membres associats 
Els ens locals membres tenen els següents drets: 
8.1 Participar en l’Assemblea General i òrgans directius de Associació de Micropobles 
de Catalunya, d’acord amb els termes establerts al Reglament de Règim Intern (RRI). 
8.2 Participar en l’elecció dels càrrecs de Associació de Micropobles de Catalunya, 
ser-ne candidats, d’acord amb els termes establerts al Reglament de Règim Intern 
(RRI). 
8.3 Participar en les activitats. 
8.4 Utilitzar els serveis de Associació de Micropobles de Catalunya. 
8.5 Presentar propostes i suggeriments a la Junta, a l’Assemblea i als òrgans que 
s’estableixin en el Reglament de règim intern. 
Article 9. Els deures dels membres associats 
Els ens membres tenen els següents deures: 
9.1 Acatar els presents estatuts, el RRI vigent, i els acords dictats per l’Assemblea 
general i els òrgans directius. 
9.2 Abonar les quotes ordinàries i les extraordinàries que, si escau, acordi l’Assemblea 
General i que es recolliran en el RRI. 
9.3 Assistir a les reunions de l’Assemblea General i a altres òrgans on siguin 
convocats. 
Article 10. La pèrdua de la condició de membre 
Es produeix la baixa de l’associació: 
10.1 Si així ho acorda el ple de l’ens i es comunica formalment a Associació de 
Micropobles de Catalunya. En aquest cas, la baixa té efecte a partir del 31 de 
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desembre de l’any en què es comuniqui la resolució i no exonera del pagament de la 
quota de l’exercici en curs. 
10.2 En superar els límits de població d’acord amb els criteris que estableix el RRI 
Capítol III. Govern i organització  
Article 11. Els òrgans de govern 
11.1 Els òrgans de govern, que han de ser representatius dels ens associats, són: 

a) L’Assemblea General 
b) La Junta 

11.2 L’entitat es pot organitzar de la manera que consideri més eficaç tal i com 
s’especifiqui en el RRI. 
Article 12. Qüestions generals sobre els òrgans de govern 
12.1 Els membres dels òrgans de govern hauran de tenir la condició d’electes. 
12.2 El mandat dels òrgans de govern és de 4 anys i, en tot cas, s’han de renovar en 
el termini 
fixat en el RRI desprès de la renovació dels ens locals per les eleccions municipals. 
12.3 Els membres dels òrgans de govern estan subjectes als Estatuts i al RRI. 
12.4 Les reunions dels òrgans de govern, sectorials, territorials i assessors poden ser 
presencials, telemàtiques o híbrides en els termes que fixi el RRI. 
12.5 Tots els òrgans prenen llurs acords per majoria simple de vots, si no es disposa 
altrament 
en el RRI. 
Capítol IV. L’Assemblea General 
Article 13. Composició de l’Assemblea 
L’Assemblea General es compon pels representants de tots els socis de l’entitat. 
Article 14. Funcionament de l’Assemblea 
14.1 L’Assemblea s’ha de reunir de forma ordinària cada any. 
S’ha de convocar Assemblea ordinària per al nou mandat abans de 6 mesos un cop 
configurats els governs dels ajuntaments després de les eleccions municipals. 
14.2 L’Assemblea es reuneix de forma extraordinària per iniciativa del president, o a 
petició de la Junta o del 10% de socis. En aquest últim cas, des que la presidència en 
té coneixement, la celebració no pot anar més enllà del termini que fixi el RRI. 
14.3 Perquè la constitució de l’Assemblea sigui vàlida han de ser-hi presents, en 
primera convocatòria, el 51% dels socis. En segona convocatòria, que s’ha de celebrar 
mitja hora després de la primera, serà vàlida amb els que hi hagi presents. 
14.4 Cada ens soci disposa d’un vot. En cas d’empat a les votacions, la Presidència de 
l’Assemblea disposa d’un vot de qualitat. 
14.5 Els ens socis poden delegar el seu vot per escrit en els termes que estableix el 
RRI. 
14.6 Qualsevol soci amb dret a vot pot presentar punts a l’ordre del dia d’una 
Assemblea General ordinària, sempre que vagin acompanyats del suport del 25% dels 
associats i siguin presentats amb 20 dies hàbils d’antelació. En una Assemblea 
extraordinària, només es debaten els punts de l’ordre del dia que consten a la 
convocatòria. 
14.7. L’Assemblea nomenarà una mesa que estarà composada per un mínim de tres 
membres a proposta de la Junta o sorgits de l’Assemblea. Aquestes tres persones 
ocuparan la Presidència de la mesa i dues vocalíes, que aixecaran acta de la sessió i 
tindran cura de l’ordre del dia i els torns de paraules. 
Article 15. Competències de l’Assemblea General 
Correspon a l’Assemblea, com a òrgan sobirà de l’associació: 

a) Elegir la Junta. 
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b) Aprovar els objectius de mandat. 
c) Aprovar el Reglament de règim intern de l’entitat. 
d) Aprovar les quotes ordinàries i, si escau, les extraordinàries. 
e) Aprovar la memòria econòmica. 
f) Aprovar la memòria d’activitats. 
g) Aprovar el pressupost anual. 
h) Aprovar l’endeutament de l’entitat. 
i) Aprovar les inversions. 
j) Acordar la dissolució de Associació de Micropobles de Catalunya. 
k) I les que estableixi el RRI 

Capítol V. La Junta 
Article 16. L’elecció de la Junta 
16.1 L’elecció serà mitjançant votació en Assemblea de les candidatures presentades. 
16.2 El RRI ha de regular el sistema d’elecció de la Junta, que ha de ser democràtic. 
16.3 El RRI establirà el límit dels mandats. 
Article 17. Formació d’una gestora 
17.1 En cas que no s’hagi pogut elegir Junta, segons el procediment fixat pel RRI, 
aquest ha de preveure una fórmula democràtica per formar una gestora. La funció 
principal de la gestora és la de garantir eleccions abans de 3 mesos, ha de dur a terme 
l’administració ordinària de l’entitat, sense sobrepassar els imports pressupostats per a 
cada concepte. 
Article 18. Composició de la Junta 
18.1 La Junta té caràcter executiu i coordina l’activitat de l’Associació. 
18.2 La Junta està integrada pels òrgans unipersonals següents: 

a) Presidència 
b) Vicepresidència 
c) Secretaria 
d) Tresoreria 
e) I tantes vocalies com determini el RRI o nomeni la Presidència. 

18.3 Per tal facilitar la representativitat de de la diversitat municipal, es repartiran les 
vocalies amb la següent representació mínima: 

• 20 % del total de vocalies per a municipis fins a 100 habitants 
• 20% de vocalies per a municipis de 101 a 250 habitants 
• 20% de vocalies per a municipis de 251 a 500 habitants. 
• Si el resultat es fraccionari s’arrodonirà a l’alça. 

18.4 La Junta, per realitzar eficaçment la seva funció podrà crear els òrgans 
necessaris per a la gestió de l’entitat, la participació i l’assessorament, les 
competències dels quals es recolliran en el RRI. 
Article 19. Funcions de la Junta 
Són funcions de la Junta: 

a) Coordinar les activitats de l’Associació. 
b) Preparar l’ordre del dia de les reunions dels Òrgans directius i de l’Assemblea 
General, així com tota la documentació associada. 
c) Executar els mandats de l’Assemblea. 
d) Presentar la memòria econòmica i d’activitat a l’Assemblea 
e) Preparar el pressupost anual per presentar-lo a l’Assemblea. 
f) Vetllar per una correcta execució del pressupost de l’entitat. 
Associació de Micropobles de Catalunya  
g) Gestionar fiscalment, laboralment i econòmicament l’entitat. 
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h) Aprovar convenis amb altres entitats, organismes i administracions que 
posteriorment s’hauran de ratificar en Assemblea. 
i) I totes aquelles que li siguin encarregades per l’Assemblea o que no estiguin 
atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació. 

Capítol VI. Els òrgans de govern unipersonals 
Article 20. El càrrec de president o presidenta 
20.1 La persona que ocupi la Presidència és la màxima representant de l’Associació a 
tots els efectes i en tots els àmbits i presideix la Junta. 
20.2 La persona que ocupi la Presidència pot delegar alguna de les seves funcions en 
qualsevol Vicepresidència o en altres membres dels òrgans directius. 
20.3 Correspon al president o a la presidenta: 

1. Representar l’entitat en tots els àmbits, sens perjudici de la que els Estatuts 
assignen als titulars dels altres òrgans. 
2. Dirigir l’associació. 
3. Signar tots aquells convenis, protocols, documents i acords aprovats pels òrgans 
de govern. 
4. Convocar les Assemblees generals i la Junta. 
5. Nomenar representants territorials i sectorials si s’escau. 
6. Crear noves vocalies. 
7. En el cas que es produeixi una dimissió a la Junta, nomenar provisionalment un 
membre per ocupar la vacant, la qual s’ha de ratificar en la propera Assemblea. 
8. Prendre aquelles resolucions, competència d’altres òrgans que, pel seu caràcter 
urgent, no admetin retard, de la qual cosa n’haurà de donar compte als òrgans 
titulars de la competència. 
9. I aquelles que se li assignin en el RRI. 

Article 21. Correspon al vicepresident o a la vicepresidenta: 
1. En cas de vacant, o d’absència o malaltia que impedeixin l’exercici de la 
Presidència, la Vicepresidència assumeix totes les funcions presidencials. 
2. La Vicepresidència també pot assumir la Presidència, totalment o parcialment, en 
cas de delegació. 
3. Fora dels casos anteriors, li correspon donar suport a les funcions de la Presidència. 
4. En cas que es produeixi la dimissió de la Presidència, l’exercici provisional de les 
seves funcions es limita fins la propera Assemblea, en la qual s’haurà d’escollir la 
Presidència. 
Article 22. Correspon al secretari o a la secretària: 
1. L’organització, direcció i administració dels serveis tècnics. 
2. Aixecar acta de cadascuna de les reunions de la Junta. 
3. Custodiar els documents de l’entitat. 
4. Registrar el moviment d’altes i baixes de socis. 
5. Estendre i signar certificacions de l’entitat. 
6. Realitzar, en representació de l’entitat, tràmits genèrics davant Hisenda, la 
Seguretat Social, i l’administració pública en general. 
7. Substituir la persona que ocupi la Tresoreria en cas d’absència, malaltia, dimissió o 
qualsevol altra circumstància que impedeixi realitzar les seves funcions. 
8. Qualsevol altra que li sigui encarregada per la Presidència, els òrgans de govern o 
el RRI. 
Article 23. Correspon al tresorer o a la tresorera 
1. La preparació, presentació i gestió del pressupost. 
2. La preparació dels estats de comptes per presentar a l’Assemblea. 
3. El cobrament de les quotes. 
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4. L’execució de les ordres de pagament disposades per la Junta. 
5. La gestió bancària i de liquiditat. 
6. La gestió de la comptabilitat i la tresoreria de l’Associació. 
7. Substituir la persona que ocupi la Secretaria en cas d’absència, malaltia, dimissió o 
qualsevol altra circumstància que impedeixi realitzar les seves funcions. 
8. Qualsevol altra que li sigui encarregada per la Presidència, els òrgans de govern i el 
RRI. 
Capítol VIII. Els ingressos 
Article 24. Ingressos de l’entitat 
Els ingressos de l’entitat tenen els següents orígens: 
1. Quotes ordinàries. 
2. Quotes extraordinàries. 
3. Subvencions. 
4. Patrocinis i mecenatge. 
5. Rendiment de serveis i activitats i del mateix patrimoni. 
6. Operacions de crèdit. 
7. Donacions, herències i llegats. 
8. Qualsevol altre que estableixi el RRI. 
Capítol IX. Dissolució de l’Associació 
Article 25. Dissolució de l’associació 
1. La dissolució ha de ser aprovada per l’Assemblea General, en sessió extraordinària 
i per majoria simple dels presents. 
2. En la mateixa sessió s’ha de nomenar la Comissió Liquidadora. 
3. En cas que existís alguna liquiditat econòmica o de patrimoni, els imports o valors 
seran cedits preferentment a entitats no lucratives dedicades al municipalisme i/o al 
món rural.” 
 
TERCER. Aprovar l’aportació econòmica de la quota de l’exercici 2022 que deriva de 
l’adhesió de la Diputació de Girona a favor de l’Associació de Micropobles de 
Catalunya, amb número de NIF: G43946441, per import de 15.000,00 €. 
 
QUART. Designar la Presidència per a la subscripció i la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’efectivitat i execució del present acord i de qualsevol 
document que se’n derivi, a l’empara de la funció representativa que li atribueix l’article 
34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa 
concordant. 
 
CINQUÈ. Nomenar com a representant de la Diputació de Girona a l’Associació de 
Micropobles de Catalunya la Sra. Eva Viñolas i Marín que ostenta el càrrec de 
diputada. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord a l’Associació de Micropobles de Catalunya als efectes 
oportuns i amb indicació dels recursos procedents.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al següent punt, que és el 13è de l’ordre 
del dia, i és l’aprovació de l’adhesió de la Diputació de Girona a l’Associació de 
Micropobles de Catalunya i l’aprovació dels estatuts i de l’aportació econòmica de la 
quota per a l’exercici del 2022. Té la paraula la nostra representant de Micropobles, la 
diputada Eva Viñolas. 
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La diputada delegada d’Assistència als Petits Municipis, senyora Eva Viñolas, pren la 
paraula i diu: Gràcies, president. El 29 de novembre del 2021, a l’assemblea de 
l’Associació de Micropobles de Catalunya es van aprovar els nou estatuts de 
l’Associació i en aquests estatuts es considerava la possibilitat de l’adhesió com a 
socis de les quatre diputacions de Catalunya. Després de consensuar amb les quatre 
diputacions de Catalunya l’adhesió i constatant que a la província de Girona hi ha 125 
municipis de menys de mil habitants, entre ells 85 de menys de 500, i que des de la 
Diputació de Girona hi ha una confluència d’interessos en el municipalisme, la igualtat 
entre les persones i l’equilibri territorial i per poder seguir generant sinergies i treballant 
en el mateix sentit a favor de l’assistència i la cooperació als municipis, portem 
aquesta adhesió de l’associació al ple d’avui. 
El senyor President, diu: D’acord, sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i manifesta: Gràcies, president. Bé, el 
nostre vot serà favorable a aquesta aprovació de l’adhesió de la Diputació de Girona a 
l’Associació de Micropobles. I part d’això ens agradaria aportar algunes observacions. 
Com bé deia la diputada, a comarques gironines... Bé, nosaltres tenim unes dades. La 
diputada ha dit 85 municipis, nosaltres en tenim computats 87. Haurem de revisar les 
nostres dades. Segurament hi ha algun error nostre, que representin un 39 % dels 
municipis que hi ha a les comarques gironines que tenen menys de 500 habitants. 
Aquest percentatge fins i tot és superior a altres comarques de la resta del país. Per 
tant, crec que això és una cosa interessant perquè la mitjana a Catalunya és el 36 % 
dels municipis que són micropobles. I com molt bé deia la diputada, tenen unes 
característiques molt concretes: una població molt baixa, amb manca de serveis 
bàsics... I sí que ens agradaria aprofitar aquest espai per recordar que les restriccions 
que es van produir relacionades amb la covid-19 l’any 2020 i el 2021 per frenar 
l’augment de la covid que la Generalitat de Catalunya va executar van ser molt 
urbanocèntriques. I jo crec que la mateixa diputada, que és representant d‘un 
micropoble, crec que hi estarà d’acord. Són mesures que van ser molt pensades des 
de la ciutat i es van tenir en compte tenint en compte una part del país i no totes. Les 
zones rurals, que com bé representa la diputada, són zones amb menys població i van 
haver d’acceptar mesures que eren absolutament desproporcionades en aquell 
moment, el moment de les restriccions per les mesures de covid per la realitat que 
teníem. En aquell moment, els micropobles van haver de sucumbir a unes mesures 
que els afectaven especialment a la vida social, a l’economia i a les relacions 
personals. I, de fet, aquest fet va ser exposat en una moció que es va presentar com a 
CUP-Amunt el gener del 2021 i que es va aprovar per unanimitat. Per tant, en aquest 
sentit, celebrem que en aquest ple de novembre del 2022 finalment s’aprovi aquesta 
adhesió de la Diputació de Girona a l’Associació de Micropobles de Catalunya. Una 
adhesió que ens sembla important perquè hauria d’ajudar a millorar dues coses: una 
és la participació i l’altra, la transversalitat. Quan dic transversalitat vull dir que 
realment tot el territori, i fins i tot els micropobles, tinguin veu també a la Diputació de 
Girona. I també ens sembla que és molt interessant aquesta adhesió perquè creiem 
que pot contribuir a generar aquest nou model territorial del país, que és tan necessari, 
i que impliqui també una administració territorialitzada i que permeti als micropobles 
que es generi una activitat econòmica equilibrada amb el paisatge, una bona 
dinamització comunitària i una preservació de l’entorn. Per tant, en tot cas, el nostre 
vot serà favorable perquè creiem que pot contribuir a tot això. Gràcies. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies. En tot cas, és cert que quan es varen 
aprovar aquests estatuts, nosaltres teníem la ferma voluntat de participar-hi; de fet, la 
nostra representant... Per tant, tenen veu els micropobles des de l’inici de legislatura i 
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anteriors legislatures també, perquè sempre hi ha hagut representants de micropobles 
en el plenari d’aquesta corporació, però també ens semblava fer aquest pas més les 
quatre diputacions catalanes. En el moment en què se’ns obre la porta de l’opció que 
poguéssim entrar a formar part d’aquesta Associació de Micropobles de Catalunya i, 
per tant, nosaltres ens hi hem adherit junt amb les altres diputacions catalanes. Però 
també val a dir que en les èpoques de covid i no covid, qualsevol reunió que hi havia 
amb la Generalitat i que estaven representades les entitats municipalistes o les quatre 
diputacions catalanes, sempre, sempre hi havia defensant el territori dels micropobles 
el president de l’Associació de Micropobles, que estava convidat a totes i cada una de 
les reunions, fossin del caràcter que fossin, amb el mateix president, el vicepresident i 
amb diferents consellers que anaven portant la guia del que s’havia de fer per a la 
covid. Certament, els micropobles tenien una altra realitat. En alguna cosa es va poder 
aplicar, en algunes no, però els micropobles els vàrem poder defensar en aquell 
moment i els vàrem defensar i inclús alguns vàrem donar suport a alguna d’aquestes 
iniciatives. Però en tot cas avui hem de celebrar poder entrar a aquesta Associació de 
Micropobles, que precisament hi podem participar les quatre diputacions i així tenir 
aquest marc. Moltes gràcies. Per tant, entenc que 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.  
 
14. Aprovació inicial de les bases per seleccionar projectes expositius dins el 

programa "Exposicions Viatgeres" - Oficina de Difusió 
 
“Aprovació de les bases reguladores de subvencions per seleccionar dos projectes 
expositius pel programa “Exposicions Viatgeres” 
 
Antecedents 
La Diputació de Girona té com a una de les línies d’actuació incorporada al Pla 
estratègic de subvencions 2020-2023, prestar un servei als municipis de les 
comarques gironines en matèria cultural: oferir als ajuntaments i a altres entitats 
gironines exposicions perquè les puguin incorporar a la seva programació cultural. En 
aquets context l’Oficina de Difusió organitza un cicle d’exposicions itinerants, amb el 
títol Exposicions Viatgeres. Per seleccionar els projectes expositius cada dos anys 
s’aproven les bases i la convocatòria i es premien els guanyadors. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per seleccionar dos 
projectes expositius pel programa “Exposicions Viatgeres”. 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
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Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per 
seleccionar dos projectes expositius pel programa “Exposicions Viatgeres”,  que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES PER SELECCIONAR DOS PROJECTES EXPOSITIUS PER AL PROGRAMA 
EXPOSICIONS VIATGERES  
1. Objecte  
Aquestes bases tenen per finalitat seleccionar dos projectes expositius per al cicle 
d’exposicions itinerants Exposicions Viatgeres. Cada projecte és premiat amb 1.500 euros 
bruts, que es fan efectius un cop signat el corresponent contracte de préstec d’ús d’obra 
artística. Aquests premis estan subjectes a la retenció corresponent. 
2. Destinataris 
Artistes plàstics nascuts o amb domicili a les comarques gironines, la qual cosa s’ha d’acreditar 
al currículum mitjançant la documentació corresponent. 
3. Objectius del programa 
- Prestar un servei als municipis de les comarques gironines en matèria cultural: oferir als 
ajuntaments i a altres entitats gironines aquestes exposicions perquè les puguin incorporar, si 
així ho determinen, a la seva programació cultural, sense que això els suposi cap cost 
econòmic. La Diputació de Girona organitza les exposicions i es fa càrrec de les despeses 
d’edició i impressió dels catàlegs, de les presentacions, de la difusió, del transport i del 
muntatge.  
- Construir una plataforma vàlida, per mitjà de la qual la Diputació pugui complir el seu objectiu 
d’apropar l’art i la cultura a la ciutadania, d’una banda, i de promoure la creació artística, de 
l’altra.  
- Facilitar un espai de promoció i de difusió del treball dels creadors visuals de les comarques 
gironines. 
- Crear sinergies i potenciar lligams de colꞏlaboració entre els diferents professionals i 
especialistes del camp de l’art a les comarques gironines: artistes, tècnics culturals, directors de 
museus locals, crítics d’art, etc. 
4. Requisits 
- Els dos projectes expositius seleccionats es presentaran en una primera exposició a la sala 

d’exposicions de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, que tindrà lloc el mes de 
setembre de l’any 2023, l’una, i de l’any següent, l’altra. L’ordre l’establirà el jurat. 
Posteriorment, iniciaran un recorregut itinerant per diferents sales d’exposicions de les 
comarques gironines.  

- El període estimat per al recorregut itinerant de cadascun dels dos projectes expositius 
seleccionats és d’un any, amb la possibilitat de prorrogar-lo, en funció de la demanda que 
tinguin. 

- Els artistes disposen d’un període màxim de dos mesos, comptats a partir del dia en què 
se’ls comunica que el seu projecte ha estat seleccionat, per lliurar el conjunt de la mostra a 
la Diputació de Girona.  

- Un cop notificada la resolució, se subscriu un contracte de préstec d’ús d’obra artística amb 
finalitat divulgativa entre la Diputació de Girona i els artistes dels projectes expositius 
seleccionats, en què s’especifiquen els acords contrets per les parts. 

- La Diputació de Girona s’encarrega de gestionar i coordinar l’exposició. A tots els efectes, 
l’únic interlocutor de la Diputació de Girona és l’artista. La Diputació de Girona no es 
comunica amb representants de l’artista, ni amb persones físiques o jurídiques que hi 
estiguin vinculades o amb les quals mantingui relacions comercials, de representació o de 
gestió de drets. Tampoc no atén indicacions o propostes relatives a la manera de portar a 
terme el programa que no provinguin directament de l’artista. La Diputació únicament 
acceptarà la interlocució amb representants de l’artista de manera excepcional, en casos 
de força major justificats degudament. 

- Els autors seleccionats cedeixen en comodat a la Diputació les obres que formen part del 
projecte expositiu, durant el temps que duri el cicle itinerant. Aquest lliurament es formalitza 
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mitjançant la signatura del contracte de préstec d’ús de l’obra. 
- La Diputació contracta les assegurances de les obres pels conceptes de robatori i danys, i 

es fa càrrec de les peces durant tot el temps que duri el cicle itinerant. La Diputació exigeix 
als ajuntaments i les entitats que solꞏlicitin l’exposició que les sales on s’exposi estiguin 
habilitades correctament per a aquesta finalitat; és a dir, que compleixin els requisits 
habituals de correcta ilꞏluminació, temperatura i habilitació, i especialment els relatius al 
control i a la seguretat de les obres.  

- En cas de ser seleccionats, l’acceptació definitiva dels artistes comporta l’autorització a la 
Diputació de Girona perquè porti a terme els actes de reproducció, distribució i comunicació 
pública de les obres que integrin l’exposició, per tal de poder efectuar la promoció, 
informació i documentació de l’exposició abans de la itinerància i durant tot el temps que 
aquesta duri. L’autorització inclou l’edició del catàleg de l’exposició. Així mateix, la Diputació 
pot preparar i difondre una versió electrònica o virtual de l’exposició per mitjà d’Internet, 
sense subjecció, en aquest cas, a cap límit temporal. Els artistes no són retribuïts, ni 
directament ni indirectament, per aquests actes o activitats que tenen per objectiu 
promocionar la seva figura i obra. 

- Igualment, amb l’acceptació per part dels artistes, la Diputació queda autoritzada a utilitzar-
ne el nom, el nom artístic, la imatge personal i la signatura artística amb la finalitat 
exclusiva de portar a terme les actuacions establertes en aquestes bases. Aquests 
elements es podran conservar i utilitzar amb finalitats de documentació de l’activitat sense 
límit temporal. 

- L’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona s’encarrega de portar als ajuntaments o a les 
entitats solꞏlicitants l’exposició, d’organitzar-ne la periodització i les presentacions, i de fer-
ne la divulgació i la comunicació en cada cas. També s’encarrega de publicar un catàleg 
sobre la mostra i d’editar un videoreportatge centrat en el treball, el llenguatge i l’estètica de 
l’artista, i que també forma part de l’exposició.  

- Cadascun dels autors seleccionats ha de donar a la Diputació de Girona una de les obres 
de l’exposició, que es destina al Fons d’Art de la Diputació. La donació de l’obra té efectes 
des de la data en què s’inaugura la primera exposició, i comporta la cessió en exclusiva, i 
sense límits territorials ni temporals, dels drets d’explotació de l’obra a favor de la Diputació.  

- L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions per part d’un autor seleccionat 
comporta l’anulꞏlació immediata del programa de difusió, i eximeix la Diputació de complir 
els seus compromisos. 

5. Característiques de les exposicions 
a) Cada itinerància té una durada aproximada d’entre vint-i-un i seixanta dies.  
b) No totes les sales d’exposicions que acolliran els dos projectes tenen les mateixes 

dimensions ni estructura. És important que els autors tinguin en compte aquest fet a l’hora 
de presentar els seus projectes, de manera que l’exposició es pugui ampliar o reduir 
segons les característiques de cada sala.  

6. Requisits en relació amb la documentació que cal presentar 
a) El projecte expositiu que l’artista presenta no pot haver estat premiat o becat en cap  altra 

convocatòria d’institucions públiques o privades en els dos anys anteriors a cada 
convocatòria. Aquest requisit no és exclusiu, ja que l’artista pot presentar-s’hi amb altres 
projectes, i no és aplicable en cas que l’exposició es prorrogui més enllà d’un any. 

b) L’artista que presenta el projecte expositiu no pot haver estat premiat en la                               
convocatòria anterior. 

c) Els projectes han d’estar compostos per obres que reflecteixin la trajectòria i la personalitat 
dels artistes, tenint en compte, d’una banda, que les sales on s’exposaran són diferents en 
cada cas i, de l’altra, el concepte general que s’ha especificat en els objectius del 
programa.   

d) Els projectes es poden presentar a títol individual o en grups de tres persones com a 
màxim. En aquest darrer cas, s’ha d’especificar el nom concret del grup. 

e) Cada solꞏlicitant o cada grup de solꞏlicitants ha de fer arribar el full de solꞏlicitud genèrica al 
Registre d’Entrada de la Diputació de Girona, juntament amb un escrit de presentació dirigit 
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a l’Oficina de Difusió (en què s’indiqui el nom de la convocatòria per a la qual es presenta, 
el nom de l’artista o dels artistes, l’adreça, la població i el telèfon, i el nom del projecte 
expositiu) i la documentació següent, aplegada dins d’un sobre: 

a) Fotocòpia del DNI de la persona o de les persones que presenten la solꞏlicitud i un 
document que acrediti el seu domicili durant més de cinc anys a les comarques 
gironines (certificat d’empadronament o similar). 
b) Currículum de l’autor o autors del projecte, en què constin els seus estudis, les 

actuacions i les exposicions dutes a terme. 
c) Fotografies (cinc com a màxim) de treballs realitzats en el darrer any. 
d) Pla de treball o memòria detallada del projecte, d’acord amb l’esquema següent: 

1. Títol. 
2. Breu resum —aspectes bàsics— del projecte (800 caràcters, espais inclosos).  
3. Descripció del format expositiu del projecte: 

a) Nombre aproximat de peces que compondran l’exposició (nombre mínim i 
nombre màxim de peces). 
b) Discurs expositiu. 
c) Forma de presentació de les peces (emmarcades, etc.). 

4. Croquis del pla de desmuntatge i pla de muntatge de l’exposició, especialment 
pel que fa a la previsió del sistema de muntatge, tenint present que el projecte s’ha 
d’exposar en sales molt dispars i que el sistema de subjecció és majoritàriament 
mitjançant guies.  

Les solꞏlicituds també es poden presentar telemàticament a través de la plataforma específica 
de la Diputació per tramitar subvencions en línia. 
7. Termini 
El termini de lliurament de les solꞏlicituds és el que es determini en cada convocatòria. 
8. Criteris per valorar les propostes 
Les propostes se seleccionen a partir dels projectes rebuts. 
Es valora especialment: 
1. La qualitat del projecte. 
2. La construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui coherent i 

unitari. 
3. La capacitat del projecte d’adaptar-se, en cada cas, a les necessitats de les sales. 
4. La facilitat de muntatge i desmuntatge. 

9. Característiques de les propostes 
Els projectes expositius que es presentin han de ser d’arts plàstiques (en qualsevol tècnica, 
procediment, suport o material). També hi ha la possibilitat d’aglutinar-los tots dins el mateix 
projecte.  
Cal tenir en compte les consideracions següents: 

1. El projecte expositiu ha de contenir un màxim de vint-i-sis peces. 
2. Els materials i suports que s’utilitzin han de ser fàcilment transportables, i no poden 

tenir un pes excessiu. 
3. El projecte no pot contenir peces que superin els 180 cm d’alçària i els 200 cm 

d’amplada. D’obres d’aquestes dimensions màximes, només n’hi pot haver tres; la 
resta cal que siguin peces de format més petit.  

4. El conjunt del projecte que es presenti no pot comptar amb cap tipus de canvi ni de 
modificació del color o la textura de les parets, ni tampoc amb la modificació de la llum 
natural dels recintes.  

10. Selecció dels projectes 
El jurat està format per: 
 El president de la Diputació o la persona que delegui. 
 Un/a representant del Museu d’Art de Girona. 
 Un/a representant de la Casa de Cultura de Girona o la persona que delegui. 
 La persona encarregada, com a crítica d’art, de fer l’escrit de presentació de l’exposició per 



 

 

 

 

151 

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

al catàleg.  
 Dos representants de museus locals, entitats o institucions relacionades amb l’art. 
 Un/a artista de trajectòria reconeguda. 
El president del jurat és el president de la Diputació o la persona que delegui. 
Actua com a secretari/ària del jurat, amb veu però sense vot, un/a representant de l’Oficina de 
Difusió de la Diputació de Girona.  
El jurat pot declarar deserta la selecció si considera que els projectes presentats no són 
suficientment meritoris.  
El jurat ha d’emetre un informe proposta, dirigit al president de la Diputació de Girona, en què 
especifiqui el seu veredicte, que serà inapelꞏlable.  
11. Resolució 
El president de la Diputació de Girona ha de resoldre, a proposta del jurat, sobre els dos 
projectes que han de ser els guanyadors, per a cadascun dels quals s’ha de formalitzar i signar 
un contracte de préstec d’ús d’obra artística entre les parts, d’acord amb el model que consta 
com a annex en aquestes bases. 
L’aprovació d’aquest model de contracte juntament amb les bases de la convocatòria habilita el 
president de la Diputació de Girona per signar el contracte esmentat i la resta de documents 
que calguin.  
12. Termini de resolució 
La selecció de les propostes es farà pública en el període que estableixi la convocatòria 
corresponent, i es notificarà als autors dels projectes seleccionats. Es podrà consultar al web 
Exposicions de la Diputació o bé trucant al 972 185 129.  
Un cop notificada la resolució, els autors dels projectes seleccionats han de comunicar 
l’acceptació expressa o la renúncia a realitzar el cicle expositiu, mitjançant un escrit que han de 
presentar al Registre d’Entrada de la Diputació.  
El fet de concórrer a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
13. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà d’haver estat publicades íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o 
derogació”. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin alꞏlegacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al següent punt, que és el punt 14è, que 
és l‘aprovació inicial de les bases per seleccionar projectes expositius dins del 
programa «Exposicions viatgeres». I té la paraula el vicepresident senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies, 
senyor president. Un dels objectius que té aquesta corporació és dotar de continguts 
culturals de qualitat als diferents espais i equipaments expositius de la demarcació, els 
de titularitat dels ens locals i també d’altres tipus d’equipaments amb aquesta finalitat. 
Des de l’Oficina de Difusió cada any, cada dos anys, de fet, perquè és biennal, 
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s’organitza una convocatòria per poder nodrir el cicle d’exposicions itinerants, que es 
titula «Exposicions viatgeres» i se seleccionen els artistes que hi participaran i té una 
dotació de 1.500 euros bruts. Va destinada als i les artistes plàstiques nascuts a la 
demarcació o amb domicili a la demarcació. I, sobretot, té cinc grans objectius. El 
primer és aquest que els deia de dotar de continguts culturals als diferents 
equipaments de la demarcació i, per tant, que es puguin nodrir de les nostres 
exposicions. El segon objectiu és apropar l’art i la cultura i, sobretot, les arts plàstiques 
a la ciutadania en general. El tercer és promoure la creació artística i dels nostres 
artistes locals. El quart és facilitar a aquests artistes locals un espai de promoció i 
difusió dels seus treballs de creació visual. I el cinquè, teixir xarxa entre els diferents 
equipaments, agents, crítics d’art, creadors, administracions, etc. Moltíssimes gràcies, 
senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Entenem, 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.  
 
15. Acceptar la delegació acordada per diversos ens de determinats 

ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona – Xaloc 
 
“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació, 
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen 
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de colꞏlaboració amb les entitats locals de 
la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de delegació 
a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan d’aquesta, i 
publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el de la 
Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la 
corporació la proposta d’acord següent: 
 
PRIMER ACCEPTAR la delegació acordada pels plenaris dels ens que es relacionen a 
continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es duu a terme 
per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de serveis de 
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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 SANT JAUME DE LLIERCA 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI: 

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
Taxa cementiri 
Taxa escombraries 

Data Plenari: 6/10/2022 
 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
Girona de data 22 de setembre de 2009. 
 
AJUNTAMENT DE MERANGES 
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: 20/05/2022 
 
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. 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 15è, que és l’acceptació de la 
delegació acordada per diversos ens en determinats ingressos de dret públic a favor 
de la Diputació de Girona i Xaloc. Té la paraula el diputat senyor Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i diu: Moltes gràcies, president. En 
aquesta ocasió, en aquest plenari passaríem, doncs, només de dos municipis de les 
delegacions: l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, que ens traspassaria la gestió i 
recaptació en període voluntari de l’impost de vehicles de tracció mecànica, la taxa de 
cementiri i la taxa d’escombraries; i per altra banda, l’Ajuntament de Meranges, que en 
aquest cas el que faria seria passar la taxa d’aprofitament especial del domini públic 
local a favor d’empreses explotadores. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyor Camps. Alguna qüestió? Entenem, 
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.  
 
16. Ratificar l'acord adoptat en el Consell Rector de Xaloc, relatiu a 

l'increment de les retribucions complementàries dels empleats 1,5% - 
Xaloc 
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“La Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Diputació de Girona la 
ratificació de l’acord adoptat pel Consell Rector en sessió extraordinària de data 27 
d’octubre de 2022, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
Primera. En  data  29 de desembre de 2021 es va publicar en el BOE la Llei 22/2021, 
de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022, que preveu 
que durant el 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte de les vigents a 31 de 
desembre de 2021, en termes d’homogeneïtat  per als dos períodes de comparació, 
tant pel que respecta a efectius de personal com a la seva antiguitat, tot disposant el 
seu article 19.Dos –bàsic- el següent: 
“En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 
de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad 
del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos 
globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en 
concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las 
contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas 
necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio 
del sector público.” 
Segona. En el mes de gener de 2022, es van actualitzar en un 2% les retribucions 
de tot el personal de conformitat amb aquest precepte legal. 
Tercera. El Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures de 
reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del 
consum de gas natural en aplicació del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», així 
com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de 
protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera” 
ha previst en el seu article 23 el següent: 
“Artículo 23. Incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público 
para el año 2022.  
1. Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y demás 
preceptos concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del 
personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 
por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021. 
 2. Ese incremento adicional se efectuará en los mismos términos dispuestos por el 
artículo 19.Dos, y seguirá las siguientes reglas:  
1.ª Se aplicará sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma 
que la suma de ambos consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global 
máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento. 
 2.ª Se materializará en la nómina del mes de noviembre de 2022, abonándose como 
atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año. 

3.ª En el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales se tendrá que 
materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con 
anterioridad al 31 de marzo de 2023. (...) 
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6. Este articulo tiene carácter básico salvo el apartado 5, y se dicta al amparo del 
articulo 149.1.13ª y 18ª de la Constitución.” 
Per tant, la previsió d’increment d’un 1,5% addicional al 2% aplicat al mes de gener de 
2022, de les retribucions del personal és d’aplicació directe pel sou base, triennis i 
destí i respecte la resta de conceptes retributius, que són el complement específic i, si 
escau, el complement de productivitat. 
Quarta. L'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local (LBRL) estableix que: «1. Les retribucions bàsiques dels funcionaris locals 
tindran aquesta estructura i idèntica quantia que les establertes amb caràcter general 
per a tota la funció pública. 2. Les retribucions complementàries s'atendran, així 
mateix, a l'estructura i criteris de valoració objectiva de les de la resta dels funcionaris 
públics. La seva quantia global serà fixada pel Ple de la Corporació dins dels límits 
màxims i mínims que s'assenyalin per l'Estat. 3. Les Corporacions locals reflectiran 
anualment als seus pressupostos la quantia de les retribucions dels seus funcionaris 
en els termes previstos en la legislació bàsica sobre funció pública». 
Així mateix, el Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el Règim de les 
retribucions dels funcionaris d'administració local, dictat en desenvolupament de 
l'article 93 LBRL i de l'article 23 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública (LMRFP) estipula en el seu article 2.1 que: «La quantia 
de les retribucions bàsiques dels funcionaris d'Administració Local serà la que es fixi, 
per a cadascun dels grups A, B, C, D i E a què es refereix l'article 25 de la Llei 
30/1984, de 2 d'agost, en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
corresponent i hauran de reflectir-se anualment al pressupost de cada Corporació 
Local». En igual sentit es pronuncia l’article 162 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. 
L'article 3.4 del RD 861/1986 esmentat preceptua també que: “Els complements de 
destí assignats per la Corporació hauran de figurar en el pressupost anual de la 
mateixa amb la quantia que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
cada nivell.” No oblidem que l'article 23 LMRF es troba vigent de conformitat amb la 
Disposició final 4a del Text refós de l’Estatut de l'Empleat públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, (TRLEBEP). És a dir, les retribucions dels 
funcionaris d'administració local es troben incloses en l'àmbit d'aplicació de la LMRFP.  
Per altra banda, l’estructura retributiva del personal laboral de l’organisme és la 
mateixa que la del personal funcionari (sou, triennis, pagues extraordinàries, 
complement de destí, complement específic i productivitat), d’acord amb l’article 28 de 
l’Acord/Conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de XALOC. 
Per això, en data 20 d’octubre de 2022 s’ha negociat amb la representació del 
personal un increment addicional retributiu per a 2022 idèntic (l’1,5%) a l’empara 
d’aquest RDL 18/2022, de forma que l’import del seu sou, triennis i nivell de destí serà 
el fixat a la LGPE 2022, tant en còmput mensual com en els pagues extraordinàries, i 
el seu complement específic i productivitat s’incrementarà en un 1,5% addicional al 2% 
respecte de la quantitat vigent a 31 de desembre de 2021, en els mateixos termes que 
el personal funcionari. 
Cinquena. Atès que l’article 23 del RDL 18/2022, estableix que l’increment retributiu 
addicional de l’1,5% te efectes des de l’1 de gener de 2022, es pot reconèixer 
l’increment retributiu a partir d’aquesta data. És per això, que es pot acordar fer 
efectius els endarreriments generats per aquesta normativa, amb efectes des del dia 1 
de gener de 2022, tant aviat com resulti possible, i sempre que existeixi el crèdit 
adequat i suficient per fer-los efectius.  
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Sisena. En l’expedient consta Acta de la Mesa General de Negociació de data 20 
d’octubre de 2022, relativa a la negociació d’un increment retributiu addicional de 
l’1,5% per a tot el personal de XALOC, amb efectes retroactius de 1 de gener de 2022.  
Setena. Quant al personal que tinguin un complement personal transitori, a efectes 
d’absorció, cal tenir en compte el que estableix la Disposició Transitòria Cinquena, 
punt Dos, de la LPGE 2022, conforme l’increment de retribucions de caràcter general 
que s’estableixi es computarà en el 50 per cent del seu import .  
Novena. Vist que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient a nivell de vinculació 
jurídica entre aplicacions pressupostàries de Capítol I en el pressupost de 2022. 
Desena. De conformitat amb l’article 9, apartat 6), dels Estatuts de XALOC, correspon 
al seu Consell Rector aprovar el règim retributiu del seu personal dins dels límits 
legals, a proposta de la seva presidència. 
En virtut de tot l’anterior, es proposa que el Consell Rector adopti el següent: 
ACORD 
Primer.- Incrementar en un 1,5 per cent addicional (al 2 per cent previst en la Llei 
General de Pressupostos del 2022, respecte de les retribucions de 31 de desembre de 
2021) les retribucions dels empleats públics de XALOC, a l’empara del RDL 18/2022, 
de 18 d’octubre. Els efectes econòmics d’aquest increment retributiu seran des del dia 
1 de gener de 2022. 
Segon. Els imports dels conceptes retributius de sou, nivell de destí i triennis del 
personal funcionari i laboral de XALOC, tant en còmput mensual com en les dues 
pagues extraordinàries de juny i desembre, seran els que es preveuen en el Reial 
Decret Llei 18/2022 de 18 d’octubre, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022. El 
complement de productivitat de tot el personal experimentarà el mateix increment de 
l’1,5% addicional al 2% que es va aplicar en el mes de gener de 2022, respecte dels 
imports vigents a 31 de desembre de 2022.  
Tercer. La publicació de l’actualització dels imports corresponents al complement 
específic de l’annex de la Relació de Llocs de Treball, es realitzarà juntament amb 
l’actualització dels complements derivada de l’aplicació de la Llei General de 
Pressupostos de l’Estat pel 2023.” 
 
ACORD 
 
Únic. RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell Rector de la Xarxa Local de Municipis 
Gironins en sessió extraordinària de data 27 d’octubre de 2022, relatiu a l’increment 
addicional de 1,5% de les retribucions dels empleats públics de l’organisme, a 
l’empara del RDL 18/2022, de 18 d’octubre.” 
 
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. Ratificar l'acord adoptat en el Consell Rector del Conservatori de Música 

Isaac Albéniz, d'increment de les retribucions complementàries dels 
empleats 1,5 % - Conservatori de Música Isaac Albéniz 

 
“La Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Diputació de Girona la 
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ratificació de l’acord adoptat pel Consell Rector en sessió ordinària de data 25 
d’octubre de 2022, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“El passat 29 de desembre de 2021 es va publicar al BOE la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022, que preveu que durant 
el 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar 
un increment global superior al 2% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a 
efectius de personal com a la seva antiguitat: 
 
“Artículo 19.Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto 
a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a 
la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en 
términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los 
gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos 
a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer 
determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado 
personal al servicio del sector público”. 
En el mes de gener de 2022, es van actualitzar en un 2% les retribucions de 
conformitat amb aquest precepte. 
Mitjançant “Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 
medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de 
contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + 
seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del 
personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 
agrarias eventuales afectadas por la sequía” s’ha previst en el seu article 23:  
“Incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público para el año 
2022.  
1. Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y demás 
preceptos concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del 
personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 
por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021.  
2. Ese incremento adicional se efectuará en los mismos términos dispuestos por el 
artículo 19.Dos, y seguirá las siguientes reglas: 1.ª Se aplicará sobre las 
retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma que la suma de ambos 
consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global máximo para el ejercicio 
2022 del 3,5 por ciento. 2.ª Se materializará en la nómina del mes de noviembre de 
2022, abonándose como atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero 
a octubre de este año. 3.ª En el ámbito de las comunidades autónomas y entidades 
locales se tendrá que materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en 
todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023.”  
Per tant, la previsió d’increment d’un 1,5% addicional al 2% aplicat al mes de gener de 
2022, de les retribucions del personal funcionari és d’aplicació directe pel sou base, 
triennis i destí i respecte la resta de conceptes retributius, que són el complement 
específic, i si escau, el complement de productivitat, com a retribució fixa i periòdica, 
l’import del complement específic ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació, segons 
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l’article 22.2 i) de la Llei de Bases de Règim Local, atès que és l’òrgan competent per 
aprovar i modificar la relació de llocs de treball del personal de l’entitat.  
El personal laboral adscrit a la unitat de personal d’administració i serveis del 
Conservatori té la mateixa estructura de complements salarials que el personal 
funcionari (sou, triennis, pagues extraordinàries, complement de destí, complement 
específic i productivitat si escau). Per tant, respecte del personal laboral adscrit a la 
unitat de personal d’administració i serveis del Conservatori, l’import del seu sou, 
triennis i nivell de destí serà el fixat a la LGPE 2022, tant en còmput mensual com en 
les pagues extraordinàries, i el seu complement específic i productivitat s’incrementarà 
en un 1,5% addicional al 2% respecte de la quantitat vigent a 31 de desembre de 
2021, en els mateixos termes que hem vist per al personal funcionari. 
En relació a la previsió d’increment d’un 1,5% addicional al 2% de les retribucions del 
personal laboral adscrit a la unitat de personal docent de l’organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, l’import del sou base, triennis i complement de 
conveni han de ser aprovats pel Ple de la Corporació, segons l’article 22.2 i) de la Llei 
de Bases de Règim Local, atès que és l’òrgan competent per aprovar i modificar la 
relació de llocs de treball del personal de l’entitat. 
Els anteriors increments del 1,5% addicional de les retribucions dels empleats públics 
tenen efectes jurídics i econòmics des del dia 1 de gener de 2022, tal com es dedueix 
de la redacció del Reial Decret Llei 18/2022 de 18 d’octubre, publicat en el BOE el 19 
d’octubre de 2022,tant respecte de les retribucions bàsiques com complementàries. 
Per tant la Corporació haurà de fer efectius els endarreriments generats per aquesta 
modificació normativa, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022, tant aviat com 
resulti possible, i sempre que existeixi el crèdit per a fer-los efectius. 
Atès que en data 18 d’octubre de 2022 es va acordar amb la representació dels 
treballadors augmentar l’1,5% addicional de les retribucions de conformitat amb 
l’article 37 de l’EBEP. 
Atès que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient a nivell de vinculació jurídica 
entre aplicacions pressupostàries de Capítol I al pressupost de 2022.  
D’acord amb tot allò exposat, el responsable de nòmines i seguretat social de 
l’organisme autònom i la gerent de l’organisme, proposen a la Vicepresidència, p.d. 
que el Consell Rector, adopti el següent acord: 
Primer. Augmentar en un 1,5% addicional (al 2% previst a la Llei General de 
Pressupostos del 2022, respecte les retribucions de 31 de desembre de 2021) els 
imports del complement específic del personal funcionari i laboral adscrit a la unitat de 
personal d’administració i serveis de l’organisme autònom Conservatori de música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. Aquest acord es realitza en aplicació del Reial 
Decret Llei 18/2022, de 18 d'octubre, el qual regula mesures en matèria de retribucions 
del personal al servei del sector públic. Els efectes econòmics d’aquest increment 
retributiu seran des del dia 1 de gener de 2022. 
Segon. Augmentar en un 1,5% addicional (al 2% previst a la Llei General de 
Pressupostos del 2022, respecte les retribucions de 31 de desembre de 2021) els 
imports del sou base, triennis i complement de conveni del personal laboral adscrit a la 
unitat de personal docent de l’organisme autònom Conservatori de música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona. Aquest acord es realitza en aplicació del RD Llei 
18/2022, de 18 d'octubre, el qual regula mesures en matèria de retribucions del 
personal al servei del sector públic. Els efectes econòmics d’aquest increment 
retributiu seran des del dia 1 de gener de 2022. 
Tercer. Els imports dels conceptes salarials de sou, nivell de destí i triennis del 
personal funcionari i laboral adscrit a la unitat de personal d’administració i serveis de 
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l’organisme autònom Conservatori de música Isaac Albéniz, tant en còmput mensual 
com en les dues pagues extraordinàries de juny i desembre, seran els que es 
preveuen en el Reial Decret Llei 18/2022, de 18 d'octubre, amb efectes des del dia 1 
de gener de 2022, respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2021.  
Quart. La publicació de l’actualització dels imports corresponents al complement 
específic del personal funcionari i laboral de la unitat de personal d’administració i 
serveis, així com la publicació de l’actualització dels imports corresponents al sou 
base, triennis i complement de conveni del personal laboral de la unitat de personal 
docent, de l’annex corresponent de la Relació de Llocs de treball, es farà juntament 
amb l’actualització dels complements derivada de l’aplicació de la Llei General de 
Pressupostos pel 2023.” 
 
ACORD 
 
Únic. RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell Rector de l’organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona en sessió ordinària de 
data 25 d’octubre de 2022, relatiu a l’increment addicional de 1,5% de les retribucions 
dels empleats públics de l’organisme, a l’empara del RDL 18/2022, de 18 d’octubre”. 
 
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. Ratificar l'acord adoptat en el Consell Rector de Dipsalut, d'increment de 

les retribucions complementàries dels empleats 1,5 % - Dipsalut 
 
“La Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Diputació de Girona la 
ratificació de l’acord adoptat pel Consell Rector en sessió ordinària de data 8 de 
novembre de 2022, el contingut literal del qual és el següent: 
 
“El passat 29 de desembre de 2021 es va publicar al BOE la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022, que preveu que durant 
el 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar 
un increment global superior al 2% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a 
efectius de personal com a la seva antiguitat: 
“Artículo 19.Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 
de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los gastos 
de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este 
respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, 
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya 
finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales 
del citado personal al servicio del sector público”. 
En el mes de gener de 2022, es van actualitzar en un 2% les retribucions de 
conformitat amb aquest precepte. 
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Mitjançant Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 
medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de 
contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + 
seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del 
personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 
agrarias eventuales afectadas por la sequía, s’ha previst en el seu article 23:  
“Incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público para el año 2022.  
1. Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y demás preceptos 
concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del personal al servicio del 
sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021.  
2. Ese incremento adicional se efectuará en los mismos términos dispuestos por el artículo 
19.Dos, y seguirá las siguientes reglas: 1.ª Se aplicará sobre las retribuciones vigentes el 31 
de diciembre de 2021, de forma que la suma de ambos consolidará, en todo caso, un 
incremento retributivo global máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento. 2.ª Se 
materializará en la nómina del mes de noviembre de 2022, abonándose como atrasos el 
incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año. 3.ª En el ámbito de 
las comunidades autónomas y entidades locales se tendrá que materializar el pago antes del 
31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023.” 
Atès que l’article 23 del Reial Decret-llei 18/2022, de 18 d’octubre, estableix un 
increment retributiu addicional d’un 1,5% del personal al servei del sector públic per 
l’any 2022, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021 i amb efectes 
retroactius al mes de gener de 2022, aquest increment és d’aplicació directe pel sou 
base, triennis i el complement de destí. Respecte la resta de conceptes retributius, que 
són el complement específic i els complements de major dedicació i/o de dedicació 
exclusiva, com a retribució fixa i periòdica, els ha d’aprovar el Consell Rector, segons 
l’article 22.2 i) de la Llei de Bases de Règim Local, atès que és l’òrgan competent per 
aprovar i modificar la relació de llocs de treball del personal de l’entitat. 
De conformitat amb l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut (versió vigent, aprovada pel 
Ple de la Diputació de Girona en data 15 de juny de 2021 i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona número 119, de 22 de juny de 2021), correspon al Consell 
Rector aprovar la política de personal i el règim retributiu dins dels límits legals, a 
proposta de la Presidència. En el cas de la plantilla i de la relació de llocs, és 
competència del Consell Rector elevar-les al Ple de la Diputació de Girona per tal que 
siguin incorporades a les de la Corporació.  
Atès que el personal laboral de Dipsalut té la mateixa estructura de complements 
salarials que el personal funcionari (sou, triennis, pagues extraordinàries, complement 
de destí i complement específic) i, per tant, el seu import és el fixat a la LGPE 2022, 
tant en còmput mensual com en els pagues extraordinàries, tots aquests conceptes 
retributius s’incrementaran en un 1,5% addicional al 2% respecte de la quantitat vigent 
a 31 de desembre de 2021, en els mateixos termes que hem vist per al personal 
funcionari. 
Els anteriors increments de l’1,5% addicional de les retribucions dels empleats públics 
tenen efectes jurídics i econòmics des del dia 1 de gener de 2022, tal com es dedueix 
de la redacció del Reial Decret Llei 18/2022 de 18 d’octubre, publicat en el BOE el 19 
d’octubre de 2022, tant respecte de les retribucions bàsiques com complementàries. 
Per tant, Dipsalut haurà de fer efectius els endarreriments generats per aquesta 
modificació normativa, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022, tant aviat com 
resulti possible, i sempre que existeixi el crèdit per a fer-los efectius. 
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A la vista del que estableix l’article 37.1.a) del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (BOE núm. 
261, 31/10/2015), la mesa de negociació de l’Organisme acorda, en data 20 d’octubre 
de 2022, proposar a la Presidència, d’acord amb el que estableix la normativa 
esmentada anteriorment i amb efectes retroactius a partir de l’1 de gener de 2022, que 
les retribucions del personal laboral i funcionari al servei de l’Organisme s’incrementin 
en un 1,5% addicional respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021. 
Atès, d’acord amb l’informe conjunt de la Gerència i els Serveis Jurídics, Econòmics i 
d’Organització, de 25 d’octubre de 2022, existeix crèdit pressupostari adequat i 
suficient a nivell de vinculació jurídica entre aplicacions pressupostàries de Capítol I al 
pressupost de 2022. 
En ús de les seves atribucions, i a proposta de la Presidència, el Consell Rector 
acorda elevar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació del següent 
ACORD: 
Primer. Augmentar en un 1,5% addicional (al 2% previst a la Llei General de 
Pressupostos del 2022, respecte les retribucions de 31 de desembre de 2021) els 
imports del complement específic i els del complement de major dedicació i/o el de 
dedicació exclusiva del personal laboral i funcionari de Dipsalut. Aquest acord es 
realitza en aplicació del Reial Decret Llei 18/2022 de 18 d’octubre. Els efectes 
econòmics d’aquest increment retributiu seran des del dia 1 de gener de 2022. 
Segon. Els imports dels conceptes salarials de sou, nivell de destí i triennis del 
personal funcionari i laboral de Dipsalut, tant en còmput mensual com en les dues 
pagues extraordinàries de juny i desembre, seran els que es preveuen en el Reial 
Decret Llei 18/2022 de 18 d’octubre, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022. El 
complement de productivitat de tot el personal experimentarà el mateix increment del 
1,5 % addicional al 2% que es va aplicar al mes de gener del 2022, respecte dels 
imports vigents a 31 de desembre de 2021 
Tercer. La publicació de l’actualització dels imports corresponents al complement 
específic i els complements de major dedicació i/o del de dedicació exclusiva de 
l’annex corresponent de la Relació de Llocs de treball es farà juntament amb 
l’actualització dels complements derivada de l’aplicació de la Llei General 
Pressupostos pel 2023.” 
 
ACORD 
 
Únic. RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona en sessió ordinària de data 8 de novembre de 2022, 
relatiu a l’increment addicional de 1,5% de les retribucions dels empleats públics de 
l’organisme, a l’empara del RDL 18/2022, de 18 d’octubre.” 
 
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 
 
19. Aportació al Consell Comarcal del Gironès per al finançament de Les 

Bernardes 2022- Conveni - Cooperació Cultural 
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“El programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions» s’emmarca en el servei de 
recursos pedagògics de la Diputació de Girona, amb l’oferta destinada a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les terres de Girona. Amb 
aquest programa es vol materialitzar l’aproximació dels escolars a les entitats locals i 
promoure’n el coneixement, amb la premissa que, per integrar com a tret la identitat 
cultural, primer s’ha de conèixer. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, que estableix que el Servei de Cooperació 
Cultural ha de tenir una línia de cooperació econòmica en temes educatius. L’objectiu 
d’aquesta línia és posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament 
humà i com a base del creixement cultural de la ciutadania. 
 
El punt 13 de l’article 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’article 36.1 d de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
De conformitat amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la LGS, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el 
marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions» de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti 
l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el 
marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, 
que es transcriuen literalment a continuació: 
 
«Bases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del 
programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona 

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 de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació per al finançament d’activitats educatives que s’ofereixin als grups escolars 
d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i 
superior. Totes les propostes s’han d’ajustar a les condicions establertes en els 
annexos 1 i 2 de les bases i han d’incorporar valors per aconseguir la sensibilització i 
la corresponsabilització de l’alumnat envers la cultura popular. 
2) Procediment de concessió  
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El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es comparen les solꞏlicituds 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. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden alꞏlegar com a precedent.  
3) Despeses subvencionables i període d’execució 

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis 
subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat. 
Se subvencionen exclusivament les activitats que hagi seleccionat la Diputació de 
Girona i que duguin a terme les escoles dins del calendari escolar determinat a la 
convocatòria corresponent. 
No són subvencionables: 

1. Les activitats i els tallers que no hagi seleccionat la Diputació de Girona. 
2. El transport. 
3. L’hostaleria. 

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens solꞏlicitant de la subvenció. 
No es preveu cap tipus de quota social ni de subvenció genèrica per al funcionament 
ordinari de les entitats. 
4) Destinataris 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana ubicades a les 
comarques gironines. Cada entitat o associació de cultura popular i tradicional 
catalana ha de tenir propostes pedagògiques individualitzades per a un o més nivells 
educatius. 
La Diputació de Girona ha de seleccionar les propostes presentades tenint en compte 
els criteris que es detallen en l’article 6 d’aquestes bases.  
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els solꞏlicitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts en l’article 13 de la LGS. 
5) Forma de determinar la quantia de les subvencions 

L’import de les subvencions a distribuir entre els solꞏlicitants 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.  
Cada solꞏlicitud s’ha d’avaluar d’acord amb els criteris de valoració establerts. Les 
activitats que se subvencionen s’han de concretar de conformitat amb la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria.  
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’han d’imputar, amb 
càrrec a les partides del centre gestor de Cooperació Cultural de l’estat de despeses 
de la Diputació, per l’import màxim que assenyali la convocatòria corresponent. 
El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis, ja que aquestes subvencions 
són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa activitat. En tot cas, les 
quantitats, sumades a altres ajuts, no poden excedir el cost total de la inversió. 
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La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades dutes a terme 
per les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost de l’activitat, amb un límit de 2,25 
€/alumne/sessió. 
6) Criteris de valoració 

Les solꞏlicituds d’activitats presentades es puntuen segons els criteris següents: 
� La qualitat de la proposta (fins a 4 punts). 

o La concreció dels guions de continguts, el rigor conceptual i l’adequació als 
colꞏlectius diana (1 punt). 

o La qualitat dels recursos pedagògics de suport (1 punt). 
o La concisió i la claredat de la proposta (2 punts). 

� El foment de la participació activa i del raonament entre els participants durant 
les activitats (fins a 2 punts). 

o La incorporació d’exercicis de lògica i de deducció. 
o La promoció de l’actitud participativa dels alumnes i la potenciació del 

paper de la societat en la conservació de la cultura popular. 
� L’equip humà (fins a 2 punts). 

o L’estabilitat de l’equip humà. 
o L’experiència de l’equip humà en la realització d’activitats de difusió de la 

cultura popular. 
� El preu de l’activitat (fins a 2 punts). 

o L’adequació del cost al projecte. 
Les solꞏlicituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 perquè puguin 
incorporar-se al programa. 
7) Procediment de presentació de les solꞏlicituds 

Les solꞏlicituds, degudament emplenades i signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat, s’han de presentar pel canal 
electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini que s’estableixi en la convocatòria. 
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona que s'especifiquen a la Seu electrònica. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de solꞏlicituds coincideixi en 
dissabte o festiu, aquest termini finalitza el dia hàbil següent. 
Les entitats de cultura popular tenen l’opció de mantenir, canviar de preu o donar de 
baixa aquelles activitats que ja hagin estat presentades en la convocatòria de l’any 
anterior. En conseqüència, no és necessari tornar a presentar una solꞏlicitud amb les 
característiques detallades d’aquestes activitats. 
Pel que fa a la presentació d’activitats noves, el mateix model normalitzat de la 
solꞏlicitud dona l’opció de presentar-les sempre que es compleixin els requisits 
necessaris. 
Pel que fa a les activitats que es mantinguin o que canviïn de preu, en cas que es 
vulgui conservar el catàleg de fotografies, no caldrà tornar a enviar-les. Ara bé, si es 
volen canviar respecte a la convocatòria de l’any anterior, o si es tracta d’activitats 
noves, es podran adjuntar en el mateix formulari de solꞏlicitud. Les fotografies que 
acompanyin l’activitat en el catàleg han de ser en format digital (800 x 600 píxels a 72 
ppp). 
El model normalitzat de la solꞏlicitud ha d’anar acompanyat de la proposta educativa 
de l’entitat, en el cas que aquesta es presenti al programa educatiu «Identitats, arrels i 
tradicions» per primer cop o s’hagi modificat respecte a edicions anteriors. 
La documentació que s’annexi a la solꞏlicitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents s’han d’aplegar seguint uns criteris de similitud: 
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certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries... I a cada solꞏlicitud 
es poden adjuntar un màxim de 10 arxius. 
Els defectes de la solꞏlicitud 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 solꞏlicitud. 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, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la solꞏlicitud 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 solꞏlicitud. 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 solꞏlicituds 

El Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona ha d’instruir i ordenar 
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions establertes en aquestes bases. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 
a) La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 

beneficiari establerts en aquestes bases. 
b) 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 preparades les solꞏlicituds, la Comissió Avaluadora ha d’estudiar i avaluar 
les propostes, d’acord amb els criteris fixats en el punt 6 d’aquestes bases, i estendre 
una acta amb la proposta de puntuació i de resolució. 
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la 
Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes 
amb algun o alguns dels solꞏlicitants, i recaptar l’assessorament d’altres persones o 
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions. 
El Servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
quantia, així com la relació dels solꞏlicitants exclosos, en què s’indiqui la causa de 
l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada pels membres 
següents: 

President:  El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació. 

Vocals:  La cap del Servei de Cooperació Cultural i Educació. 
   La tècnica de Projectes Educatius. 
   Dos experts en el camp de la cultura popular catalana o 

l’educació. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9) Procediment de resolució i notificació 

La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, s’ha de sotmetre a la 
consideració de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, òrgan que resol 
definitivament, si escau, en diversos actes, sobre l’atorgament de les subvencions. 
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la solꞏlicitud dels quals s’hagi desestimat. 
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La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini 
màxim de tres mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les 
solꞏlicituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, 
els solꞏlicitants han d’entendre desestimades les seves solꞏlicituds per silenci 
administratiu.  
10) Forma d’acceptació 

Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari 
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11) Publicació de les activitats subvencionables i procediment de reserva de les 

activitats 
A l’inici de cada curs escolar, la Diputació de Girona fa arribar, a tots els centres 
educatius de les comarques gironines de què es té coneixement, la informació de la 
campanya, amb la referència a la pàgina web on es pot consultar l’oferta de les entitats 
i equipaments que s’hi inclouen, les dades, les activitats subvencionades que realitzen, 
els preus i la subvenció corresponent en cada cas. També informa del procediment a 
seguir per poder beneficiar-se de les activitats objecte de subvenció. 
El procediment de reserva de les activitats és el següent: 

- Els centres d’ensenyament han de formalitzar la solꞏlicitud dels tallers 
pedagògics en el termini establert al web dels Programes Pedagògics i Educatius 
de la Diputació de Girona. 

- Els centres d’ensenyament han de consultar el web dels Programes Pedagògics 
i Educatius de la Diputació i escollir els tallers que s’adaptin a les seves 
necessitats.  

- Els centres d’ensenyament han de trucar a l’entitat o associació de cultura 
popular i reservar el taller. 

- Els centres d’ensenyament han de solꞏlicitar la subvenció dels tallers a la 
Diputació de Girona mitjançant el formulari específic disponible al web dels 
Programes Pedagògics. 

- La Diputació de Girona comunica la conformitat de la subvenció al centre 
d’ensenyament i a l’entitat o associació de cultura popular. La reserva queda 
condicionada a l’ordre d’entrada de la solꞏlicitud i a l’existència de crèdit suficient. 

- Tenen prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les comarques 
gironines. 

- Cada centre escolar pot solꞏlicitar fins a quatre tallers subvencionats; a partir de 
la cinquena reserva, les solꞏlicituds queden directament en llista d’espera. 

- Prioritàriament, s’han de solꞏlicitar els tallers per cursos escolars. Les solꞏlicituds 
de tallers que es facin per cicles educatius computen com a dos tallers a partir de 
75 alumnes.  

-  Per als tallers que quedin en llista d’espera, la concessió de la subvenció està 
subjecta al pressupost disponible, i es dona prioritat a la diversitat de centres 
davant la concentració de peticions d’una mateixa escola. Així mateix, es tenen 
especialment en compte les solꞏlicituds de centres d’alta complexitat.  

- Un cop finalitzat el taller, cal que el centre d’ensenyament presenti l’enquesta de 
valoració del programa. La no presentació de l’enquesta comporta que el centre 
d’ensenyament quedi automàticament exclòs de la subvenció en els cursos 
següents. 

- És responsabilitat del centre d’ensenyament solꞏlicitar adequadament la 
subvenció per al taller que vol realitzar. Per tant, cal deixar la solꞏlicitud en estat 
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d’inscripció i validar el correu electrònic que es genera en el moment de fer la 
solꞏlicitud de la subvenció. 

- En el cas que s’anulꞏlin tallers en el transcurs del curs escolar, els imports es 
retornen a l’aplicació pressupostària corresponent. 

La Diputació es reserva el dret de visitar qualsevol dia, a l’hora oportuna, els 
equipaments seleccionats i comprovar l’objectiu i l’efectivitat del programa presentat, 
així com de dur a terme enquestes a les escoles que han participat en la campanya 
per avaluar-ne el grau de satisfacció. 
12) Justificació 
12.1. Manera de justificar 

Els beneficiaris han de presentar la justificació pel canal electrònic o telemàtic 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat. Es podran utilitzar els sistemes 
de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la 
Seu electrònica. 
Es poden presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la 
despesa subvencionada. En aquest cas, es poden presentar un màxim de tres 
comptes justificatius, corresponents als trimestres escolars.  
Cada compte justificatiu s’ha d’acompanyar de: 

a) Les factures, signades pel responsable del grup escolar, en les quals ha de 
constar la data de l’activitat, el nom del centre educatiu, el nivell educatiu del 
grup escolar, el nom del professor o professora responsable, el nombre 
d’alumnes assistents, l’activitat que han dut a terme, el preu de l’activitat, la 
subvenció aplicada, el total de la factura i l’IVA aplicat.  

b) Un exemplar de la documentació gràfica o audiovisual que hagi estat utilitzada 
en la difusió pública de les activitats amb el logotip dels Programes Pedagògics 
de la Diputació de Girona. 

c) Un document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible 
en el web de la Diputació de Girona.  

Els beneficiaris han de presentar un resum justificatiu del compliment de les 
activitats. Aquest resum justificatiu es podrà presentar trimestralment junt amb la 
justificació de la despesa trimestral corresponent o bé es podrà presentar un cop 
finalitzat el curs escolar. A conseqüència de la presentació del resum trimestral, no 
caldrà tornar a presentar una memòria a final d’any.  
El resum justificatiu del compliment de les activitats ha de contenir la informació 
següent:  

- Fitxes de les activitats realitzades on consti el nom de l’educador/a i la titulació, 
la data de l’activitat, el lloc de realització de l’activitat, el nom de l’activitat, el 
nombre de participants, el nom de l’escola, el nivell educatiu de l’alumnat, 
observacions, etc.  

- Estadístiques: nombre total de participants, nombre total de grups, nombre de 
participants en cada activitat, etc.  

- Valoració de les activitats i del programa per part de l’equip d’educadors i 
educadores. 

- Proposta de millores de les activitats o del programa, si escau.  
No s’acceptarà cap alteració dels preus ni activitats prèviament acordats ni de l’objecte 
de la subvenció. L’incompliment d’aquesta clàusula implica el no lliurament de la 
subvenció i l’exclusió automàtica de l’entitat o associació de cultura popular i 
tradicional catalana  del programa. 
Una vegada que s’hagi comprovat, si escau, l’execució correcta i que s’hagi completat 
la justificació necessària, es reconeixerà l’obligació i es pagarà el preu corresponent al 
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beneficiari en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament d’aquestes bases i de 
la convocatòria corresponent. La Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas 
que no s’acreditin els elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, 
especialment el de l’import de la despesa subvencionable.  
La subvenció de la Diputació als escolars es fa efectiva directament a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana una vegada hagin estat 
realitzades i justificades degudament les activitats subvencionades. 
12.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades és d’un mes a comptar de 
l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert a la convocatòria 
corresponent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que, 
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment 
de revocació de la subvenció. 
13) Pagament  

El pagament de la subvenció es tramita previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació 
tramita el pagament de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que 
es presentin. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del corresponent compte justificatiu. 
El pagament de la subvenció es fa mitjançant transferència bancària. 
14) Compatibilitat de subvencions  

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

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han de ser a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
16) Responsabilitat 
L’explotació del servei per part dels centres o entitats és a compte seu. La 
responsabilitat civil en l’execució de les activitats és del centre o entitat que les duu a 
terme. És responsabilitat de les entitats i associacions que els equipaments o les 
instalꞏlacions per al desenvolupament de les activitats disposin dels permisos i 
autoritzacions corresponents que els siguin aplicables.  
17) Modificació de les subvencions 

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada ni la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament.  
18) Invalidesa, revocació i reintegrament 

La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial 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 recull l’article 37 de la LGS.  
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) En altres supòsits recollits per la normativa reguladora de subvencions. 
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El Servei de Cooperació Cultural ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació és l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
19) Prohibició de contractació amb persones vinculades 

Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es 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 pot concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la LGS. 
20) Protecció de dades 

La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de tractar les 
dades personals que els solꞏlicitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, en el 
sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la 
finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin 
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment 
d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 
6.1 c). En cas que la tramitació de la solꞏlicitud impliqui la comunicació de dades 
d’altres persones a la Diputació de Girona, els solꞏlicitants 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, solꞏlicitud de la limitació del tractament i oposició), la persona interessada 
es pot adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada 
del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, 
es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona. 
21) Verificació i control 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
22) Obligació de difusió i publicitat 

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin 
objecte de subvenció. 
Per tant, els beneficiaris han d’inserir la marca del programa educatiu «Identitats, 
arrels i tradicions» en tot el material de difusió del centre i de les activitats 
promogudes, així com inserir dins del web del centre l’enllaç al web dels Programes 
Pedagògics de la Diputació de Girona.  
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que per 
aplicació del règim que estableix el títol IV de la LGS puguin correspondre, 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 15 dies, i l’ha d’advertir de 
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manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte 
corresponent, i l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

23) Altres obligacions dels beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme 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, incloent-hi 
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) Aportar un certificat del secretari o secretària que acrediti que la contractació 

s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa. 

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. 

24) Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, 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 i/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. 
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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 solꞏlicitar, directament o indirecta, 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. Colꞏlaborar amb l’òrgan competent en les actuacions que dugui a terme per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació solꞏlicitada 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 manera directa per previsió legal, en els 
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, 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 previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions. 
25) Règim jurídic 

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

general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 

subjecte.  
26) Interpretació 

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

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOP), 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 
alꞏlegacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació. 
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D’aquestes resolucions del president, se n’ha de donar compte en la primera sessió 
que es dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
establert en l’article 17.3 b de la LGS, s’ha de publicar al BOP. 
Disposició derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma 
anterior, del mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes 
bases. Queden derogades expressament les Bases específiques reguladores de subvencions 
a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques 
gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions» de la 
Diputació de Girona, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 2, de 
5 de gener de 2021. 
 
Annex 1 
La cultura popular i tradicional catalana és el conjunt de les manifestacions de la 
memòria i de la vida colꞏlectives de Catalunya, tant del passat com del present. La 
cultura popular i tradicional catalana inclou tot el que fa referència al conjunt de 
manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les festes i els 
costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tradicions 
festives, les creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i totes les altres 
manifestacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats tendents 
a difondre-les arreu del territori i entre tots els ciutadans. (Llei 2/1993, 5 de març, de 
foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural). 
Nom del programa 
La identitat cultural comprèn aspectes tan diversos com la llengua, els valors i 
creences, les tradicions o els costums i els comportaments d’una comunitat. Aquest 
conjunt de particularitats, el patrimoni i l’herència cultural de la colꞏlectivitat han definit 
històricament la identitat cultural dels pobles en general i de les persones en particular. 
A cada persona li correspon una identitat cultural concreta, fomentada per cadascun 
dels aspectes esmentats anteriorment, que s’alimenta de les noves realitats culturals. 
La finalitat del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions» de la Diputació de 
Girona és facilitar que els alumnes puguin forjar la seva identitat cultural, mitjançant el 
foment de les activitats desenvolupades per les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana d’arreu del territori gironí. El programa parteix de la base 
que l’educació és el millor camí per aconseguir-ho i considera que els alumnes d’ara 
són el futur i la continuïtat per assolir l’arrelament de la cultura tradicional catalana. 
Manifestacions culturals que es consideren per al programa educatiu «Identitats, 
arrels i tradicions» 
Tradicions festives 
Música i instruments tradicionals 
Balls i representacions populars 
Tècniques i oficis 
Altres manifestacions amb caràcter popular i tradicional  
Continguts procedimentals (accions) 
Tallers a centres educatius o a la seu de les entitats. 
 
Annex 2 
Indicacions metodològiques 
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Destinataris: Alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (cicles inicial, 
mitjà i superior), educació secundària obligatòria (primer i segon cicle d’ESO), 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.  
Conceptes subvencionables: Tallers pedagògics sobre cultura popular i tradicional 
catalana encaminats a la divulgació i el coneixement d’alguna de les manifestacions 
establertes en l’annex 1. 
Durada: Tallers de mitja jornada, amb una durada d’entre 1 i 6 sessions pedagògiques, 
als mateixos centres educatius i/o a la seu de les entitats. 
Presentació de l’activitat: Per a cadascun dels tallers que es proposin, cal emplenar el 
formulari disponible al web de la Diputació de Girona, i consignar-hi les dades dels 
camps següents: 
1. Títol. 
2. Nivell educatiu. 
3. Durada. 
4. Preu per alumne, amb desglossament de l’IVA. 
5. Objectius que es pretén que assoleixin els alumnes i valors que es promouen. 
6. Descripció de l’activitat i dinàmica de desenvolupament. 
7. Materials utilitzats (recursos tècnics com ara colꞏleccions, material informatiu 

editat, diapositives o pelꞏlícules, i recursos pedagògics com ara fitxes de treball, 
qüestionaris o materials per als tallers). 

8. Mecanisme d’avaluació. 
9. Observacions pràctiques per als grups, si escau. 
10. Breu descripció per publicar al web del programa, d’un màxim de 500 caràcters. 
Ràtio: s’estableix un màxim de 30 alumnes per educador o educadora.» 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin alꞏlegacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i perquè 
disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades definitivament, 
com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 19è, que és el primer de la 
Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, que seria l’aportació al 
Consell Comarcal del Gironès per al finançament de Les Bernardes de l’exercici del 
2022. Senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i diu: Moltíssimes 
senyor president. El Consell Comarcal del Gironès gestiona, mitjançant un encàrrec de 
gestió, Casa de Cultura Les Bernardes de Salt. Bàsicament Casa de Cultura Les 
Bernardes de Salt és un centre de cultura contemporània molt focalitzat en l’art i 
pensaments contemporanis. Nosaltres hi fem una aportació significativa com a 
Diputació. L’aportació que es preveu en aquest encàrrec de gestió per enguany és de 
215.000 euros. Suposa un increment de 20.000 euros respecte a l’exercici anterior, 
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però és el que ja hi havia consignat en el pressupost que es va aprovar en el seu dia 
per la corporació i es formula la mateixa proposta per a l’exercici de l’any vinent, el 
2023. Hi influeixen diferents qüestions, especialment també que s’està treballant en el 
40è aniversari de Les Bernardes, que se celebrarà l’any vinent i, per tant, bona part de 
les despeses ja les assumim enguany. I també perquè l’activitat cultural d’aquesta casa 
s’ha anat incrementant i penso que ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu. De moment 
seguim amb el model d’encàrrec de gestió i evidentment està en revisió si és necessari 
fer un procés similar de reflexió com el que hem fet amb la Fundació Casa de Cultura 
en el sentit d’acabar integrant la corporació, vist que ja portem el capital, el personal, 
l’edifici, etc. Però de moment seguim amb l’encàrrec de gestió i, per tant, en aquest 
sentit, el que portem és el conveni que recull també les quantitats. Moltíssimes gràcies, 
senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna qüestió? Sí, senyora 
Guillaumes. 
La diputada senyora Guillaumes, respon: Gràcies, president. Només manifestar que 
ens abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Amb 25 vots a favor i 1 abstenció, 
queda aprovat aquesta aportació a Les Bernardes. 
 
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 les bases reguladores de subvencions a les entitats i 

associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques 
gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, arrels i 
tradicions», de la Diputació de Girona - Cooperació Cultural 

 
“El programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions» s’emmarca en el servei de 
recursos pedagògics de la Diputació de Girona, amb l’oferta destinada a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les terres de Girona. Amb 
aquest programa es vol materialitzar l’aproximació dels escolars a les entitats locals i 
promoure’n el coneixement, amb la premissa que, per integrar com a tret la identitat 
cultural, primer s’ha de conèixer. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, que estableix que el Servei de Cooperació 
Cultural ha de tenir una línia de cooperació econòmica en temes educatius. L’objectiu 
d’aquesta línia és posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament 
humà i com a base del creixement cultural de la ciutadania. 
 
El punt 13 de l’article 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’article 36.1 d de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
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De conformitat amb el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la LGS, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el 
marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions» de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti 
l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el 
marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, 
que es transcriuen literalment a continuació: 
 
«Bases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del 
programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona 
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 de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació per al finançament d’activitats educatives que s’ofereixin als grups escolars 
d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i 
superior. Totes les propostes s’han d’ajustar a les condicions establertes en els 
annexos 1 i 2 de les bases i han d’incorporar valors per aconseguir la sensibilització i 
la corresponsabilització de l’alumnat envers la cultura popular. 
2) Procediment de concessió  

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es comparen les solꞏlicituds 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. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden alꞏlegar com a precedent.  
3) Despeses subvencionables i període d’execució 

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis 
subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat. 
Se subvencionen exclusivament les activitats que hagi seleccionat la Diputació de 
Girona i que duguin a terme les escoles dins del calendari escolar determinat a la 
convocatòria corresponent. 
No són subvencionables: 

1. Les activitats i els tallers que no hagi seleccionat la Diputació de Girona. 
2. El transport. 
3. L’hostaleria. 

No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens solꞏlicitant de la subvenció. 



 

 

 

 

176 

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

No es preveu cap tipus de quota social ni de subvenció genèrica per al funcionament 
ordinari de les entitats. 
4) Destinataris 

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana ubicades a les 
comarques gironines. Cada entitat o associació de cultura popular i tradicional 
catalana ha de tenir propostes pedagògiques individualitzades per a un o més nivells 
educatius. 
La Diputació de Girona ha de seleccionar les propostes presentades tenint en compte 
els criteris que es detallen en l’article 6 d’aquestes bases.  
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els solꞏlicitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts en l’article 13 de la LGS. 
5) Forma de determinar la quantia de les subvencions 

L’import de les subvencions a distribuir entre els solꞏlicitants 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.  
Cada solꞏlicitud s’ha d’avaluar d’acord amb els criteris de valoració establerts. Les 
activitats que se subvencionen s’han de concretar de conformitat amb la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria.  
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’han d’imputar, amb 
càrrec a les partides del centre gestor de Cooperació Cultural de l’estat de despeses 
de la Diputació, per l’import màxim que assenyali la convocatòria corresponent. 
El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis, ja que aquestes subvencions 
són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa activitat. En tot cas, les 
quantitats, sumades a altres ajuts, no poden excedir el cost total de la inversió. 
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades dutes a terme 
per les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost de l’activitat, amb un límit de 2,25 
€/alumne/sessió. 
6) Criteris de valoració 

Les solꞏlicituds d’activitats presentades es puntuen segons els criteris següents: 
� La qualitat de la proposta (fins a 4 punts). 

o La concreció dels guions de continguts, el rigor conceptual i l’adequació als 
colꞏlectius diana (1 punt). 

o La qualitat dels recursos pedagògics de suport (1 punt). 
o La concisió i la claredat de la proposta (2 punts). 

� El foment de la participació activa i del raonament entre els participants durant 
les activitats (fins a 2 punts). 

o La incorporació d’exercicis de lògica i de deducció. 
o La promoció de l’actitud participativa dels alumnes i la potenciació del 

paper de la societat en la conservació de la cultura popular. 
� L’equip humà (fins a 2 punts). 

o L’estabilitat de l’equip humà. 
o L’experiència de l’equip humà en la realització d’activitats de difusió de la 

cultura popular. 
� El preu de l’activitat (fins a 2 punts). 

o L’adequació del cost al projecte. 
Les solꞏlicituds han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 perquè puguin 
incorporar-se al programa. 
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7) Procediment de presentació de les solꞏlicituds 
Les solꞏlicituds, degudament emplenades i signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat, s’han de presentar pel canal 
electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini que s’estableixi en la convocatòria. 
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona que s'especifiquen a la Seu electrònica. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de solꞏlicituds coincideixi en 
dissabte o festiu, aquest termini finalitza el dia hàbil següent. 
Les entitats de cultura popular tenen l’opció de mantenir, canviar de preu o donar de 
baixa aquelles activitats que ja hagin estat presentades en la convocatòria de l’any 
anterior. En conseqüència, no és necessari tornar a presentar una solꞏlicitud amb les 
característiques detallades d’aquestes activitats. 
Pel que fa a la presentació d’activitats noves, el mateix model normalitzat de la 
solꞏlicitud dona l’opció de presentar-les sempre que es compleixin els requisits 
necessaris. 
Pel que fa a les activitats que es mantinguin o que canviïn de preu, en cas que es 
vulgui conservar el catàleg de fotografies, no caldrà tornar a enviar-les. Ara bé, si es 
volen canviar respecte a la convocatòria de l’any anterior, o si es tracta d’activitats 
noves, es podran adjuntar en el mateix formulari de solꞏlicitud. Les fotografies que 
acompanyin l’activitat en el catàleg han de ser en format digital (800 x 600 píxels a 72 
ppp). 
El model normalitzat de la solꞏlicitud ha d’anar acompanyat de la proposta educativa 
de l’entitat, en el cas que aquesta es presenti al programa educatiu «Identitats, arrels i 
tradicions» per primer cop o s’hagi modificat respecte a edicions anteriors. 
La documentació que s’annexi a la solꞏlicitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents s’han d’aplegar seguint uns criteris de similitud: 
certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries... I a cada solꞏlicitud 
es poden adjuntar un màxim de 10 arxius. 
Els defectes de la solꞏlicitud 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 solꞏlicitud. 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, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la solꞏlicitud 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 solꞏlicitud. 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 solꞏlicituds 

El Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona ha d’instruir i ordenar 
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions establertes en aquestes bases. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 
a) La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 

beneficiari establerts en aquestes bases. 
b) 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. 
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Una vegada preparades les solꞏlicituds, la Comissió Avaluadora ha d’estudiar i avaluar 
les propostes, d’acord amb els criteris fixats en el punt 6 d’aquestes bases, i estendre 
una acta amb la proposta de puntuació i de resolució. 
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la 
Comissió Avaluadora podrà demanar informació addicional i/o concretar entrevistes 
amb algun o alguns dels solꞏlicitants, i recaptar l’assessorament d’altres persones o 
institucions sobre l’abast dels projectes o actuacions. 
El Servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
quantia, així com la relació dels solꞏlicitants exclosos, en què s’indiqui la causa de 
l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada pels membres 
següents: 

President:  El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació. 

Vocals:  La cap del Servei de Cooperació Cultural i Educació. 
  La tècnica de Projectes Educatius. 
  Dos experts en el camp de la cultura popular catalana o l’educació. 

Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9) Procediment de resolució i notificació 

La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Avaluadora, s’ha de sotmetre a la 
consideració de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, òrgan que resol 
definitivament, si escau, en diversos actes, sobre l’atorgament de les subvencions. 
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la solꞏlicitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini 
màxim de tres mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les 
solꞏlicituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, 
els solꞏlicitants han d’entendre desestimades les seves solꞏlicituds per silenci 
administratiu.  
10) Forma d’acceptació 

Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari 
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11) Publicació de les activitats subvencionables i procediment de reserva de les 

activitats 
A l’inici de cada curs escolar, la Diputació de Girona fa arribar, a tots els centres 
educatius de les comarques gironines de què es té coneixement, la informació de la 
campanya, amb la referència a la pàgina web on es pot consultar l’oferta de les entitats 
i equipaments que s’hi inclouen, les dades, les activitats subvencionades que realitzen, 
els preus i la subvenció corresponent en cada cas. També informa del procediment a 
seguir per poder beneficiar-se de les activitats objecte de subvenció. 
El procediment de reserva de les activitats és el següent: 

- Els centres d’ensenyament han de formalitzar la solꞏlicitud dels tallers 
pedagògics en el termini establert al web dels Programes Pedagògics i Educatius 
de la Diputació de Girona. 
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- Els centres d’ensenyament han de consultar el web dels Programes Pedagògics 
i Educatius de la Diputació i escollir els tallers que s’adaptin a les seves 
necessitats.  

- Els centres d’ensenyament han de trucar a l’entitat o associació de cultura 
popular i reservar el taller. 

- Els centres d’ensenyament han de solꞏlicitar la subvenció dels tallers a la 
Diputació de Girona mitjançant el formulari específic disponible al web dels 
Programes Pedagògics. 

- La Diputació de Girona comunica la conformitat de la subvenció al centre 
d’ensenyament i a l’entitat o associació de cultura popular. La reserva queda 
condicionada a l’ordre d’entrada de la solꞏlicitud i a l’existència de crèdit suficient. 

- Tenen prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les comarques 
gironines. 

- Cada centre escolar pot solꞏlicitar fins a quatre tallers subvencionats; a partir de 
la cinquena reserva, les solꞏlicituds queden directament en llista d’espera. 

- Prioritàriament, s’han de solꞏlicitar els tallers per cursos escolars. Les solꞏlicituds 
de tallers que es facin per cicles educatius computen com a dos tallers a partir de 
75 alumnes.  

-  Per als tallers que quedin en llista d’espera, la concessió de la subvenció està 
subjecta al pressupost disponible, i es dona prioritat a la diversitat de centres 
davant la concentració de peticions d’una mateixa escola. Així mateix, es tenen 
especialment en compte les solꞏlicituds de centres d’alta complexitat.  

- Un cop finalitzat el taller, cal que el centre d’ensenyament presenti l’enquesta de 
valoració del programa. La no presentació de l’enquesta comporta que el centre 
d’ensenyament quedi automàticament exclòs de la subvenció en els cursos 
següents. 

- És responsabilitat del centre d’ensenyament solꞏlicitar adequadament la 
subvenció per al taller que vol realitzar. Per tant, cal deixar la solꞏlicitud en estat 
d’inscripció i validar el correu electrònic que es genera en el moment de fer la 
solꞏlicitud de la subvenció. 

- En el cas que s’anulꞏlin tallers en el transcurs del curs escolar, els imports es 
retornen a l’aplicació pressupostària corresponent. 

La Diputació es reserva el dret de visitar qualsevol dia, a l’hora oportuna, els 
equipaments seleccionats i comprovar l’objectiu i l’efectivitat del programa presentat, 
així com de dur a terme enquestes a les escoles que han participat en la campanya 
per avaluar-ne el grau de satisfacció. 
12) Justificació 
12.1. Manera de justificar 

Els beneficiaris han de presentar la justificació pel canal electrònic o telemàtic 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat. Es podran utilitzar els sistemes 
de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la 
Seu electrònica. 
Es poden presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la 
despesa subvencionada. En aquest cas, es poden presentar un màxim de tres 
comptes justificatius, corresponents als trimestres escolars.  
Cada compte justificatiu s’ha d’acompanyar de: 
a) Les factures, signades pel responsable del grup escolar, en les quals ha de 

constar la data de l’activitat, el nom del centre educatiu, el nivell educatiu del 
grup escolar, el nom del professor o professora responsable, el nombre 



 

 

 

 

180 

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

d’alumnes assistents, l’activitat que han dut a terme, el preu de l’activitat, la 
subvenció aplicada, el total de la factura i l’IVA aplicat.  

b) Un exemplar de la documentació gràfica o audiovisual que hagi estat utilitzada 
en la difusió pública de les activitats amb el logotip dels Programes Pedagògics 
de la Diputació de Girona. 

c) Un document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible 
en el web de la Diputació de Girona.  

Els beneficiaris han de presentar un resum justificatiu del compliment de les 
activitats. Aquest resum justificatiu es podrà presentar trimestralment junt amb la 
justificació de la despesa trimestral corresponent o bé es podrà presentar un cop 
finalitzat el curs escolar. A conseqüència de la presentació del resum trimestral, no 
caldrà tornar a presentar una memòria a final d’any.  
El resum justificatiu del compliment de les activitats ha de contenir la informació 
següent:  

- Fitxes de les activitats realitzades on consti el nom de l’educador/a i la titulació, 
la data de l’activitat, el lloc de realització de l’activitat, el nom de l’activitat, el 
nombre de participants, el nom de l’escola, el nivell educatiu de l’alumnat, 
observacions, etc.  

- Estadístiques: nombre total de participants, nombre total de grups, nombre de 
participants en cada activitat, etc.  

- Valoració de les activitats i del programa per part de l’equip d’educadors i 
educadores. 

- Proposta de millores de les activitats o del programa, si escau.  
No s’acceptarà cap alteració dels preus ni activitats prèviament acordats ni de l’objecte 
de la subvenció. L’incompliment d’aquesta clàusula implica el no lliurament de la 
subvenció i l’exclusió automàtica de l’entitat o associació de cultura popular i 
tradicional catalana  del programa. 
Una vegada que s’hagi comprovat, si escau, l’execució correcta i que s’hagi completat 
la justificació necessària, es reconeixerà l’obligació i es pagarà el preu corresponent al 
beneficiari en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament d’aquestes bases i de 
la convocatòria corresponent. La Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas 
que no s’acreditin els elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, 
especialment el de l’import de la despesa subvencionable.  
La subvenció de la Diputació als escolars es fa efectiva directament a les entitats i 
associacions de cultura popular i tradicional catalana una vegada hagin estat 
realitzades i justificades degudament les activitats subvencionades. 
12.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades és d’un mes a comptar de 
l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert a la convocatòria 
corresponent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que, 
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment 
de revocació de la subvenció. 
13) Pagament  

El pagament de la subvenció es tramita previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació 
tramita el pagament de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que 
es presentin. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del corresponent compte justificatiu. 
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El pagament de la subvenció es fa mitjançant transferència bancària. 
14) Compatibilitat de subvencions  

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

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han de ser a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
16) Responsabilitat 
L’explotació del servei per part dels centres o entitats és a compte seu. La 
responsabilitat civil en l’execució de les activitats és del centre o entitat que les duu a 
terme. És responsabilitat de les entitats i associacions que els equipaments o les 
instalꞏlacions per al desenvolupament de les activitats disposin dels permisos i 
autoritzacions corresponents que els siguin aplicables.  
17) Modificació de les subvencions 

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada ni la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament.  
18) Invalidesa, revocació i reintegrament 

La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial 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 recull l’article 37 de la LGS.  
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) En altres supòsits recollits per la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Cooperació Cultural ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació és l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
19) Prohibició de contractació amb persones vinculades 

Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es 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 pot concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la LGS. 
20) Protecció de dades 

La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de tractar les 
dades personals que els solꞏlicitants de la subvenció comuniquin durant el 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, en el sentit de l’article 
4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la 
subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per la Llei. La 
legitimació del tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic 
(article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas que la 
tramitació de la solꞏlicitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, els solꞏlicitants 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, solꞏlicitud de 
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la limitació del tractament i oposició), la persona interessada es pot adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar 
a la seu electrònica de la Diputació de Girona. 
21) Verificació i control 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
22) Obligació de difusió i publicitat 

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin 
objecte de subvenció. 
Per tant, els beneficiaris han d’inserir la marca del programa educatiu «Identitats, 
arrels i tradicions» en tot el material de difusió del centre i de les activitats 
promogudes, així com inserir dins del web del centre l’enllaç al web dels Programes 
Pedagògics de la Diputació de Girona.  
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que per 
aplicació del règim que estableix el títol IV de la LGS puguin correspondre, 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 15 dies, i l’ha d’advertir de manera 
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte 
corresponent, i l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

23) Altres obligacions dels beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, dur a terme 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, incloent-hi 
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. 
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g) Aportar un certificat del secretari o secretària que acrediti que la contractació 
s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa. 

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. 

24) Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, 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 i/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: 

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

2. No solꞏlicitar, directament o indirecta, 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. Colꞏlaborar amb l’òrgan competent en les actuacions que dugui a terme per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació solꞏlicitada 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 manera directa per previsió legal, en els 
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, 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 previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions. 
25) Règim jurídic 

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

general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 

subjecte.  
26) Interpretació 

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

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOP), 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 
alꞏlegacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre, així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president, se n’ha de donar compte en la primera sessió 
que es dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
establert en l’article 17.3 b de la LGS, s’ha de publicar al BOP. 
Disposició derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma 
anterior, del mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes 
bases. Queden derogades expressament les Bases específiques reguladores de subvencions 
a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques 
gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions» de la 
Diputació de Girona, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 2, de 
5 de gener de 2021. 
 
Annex 1 
La cultura popular i tradicional catalana és el conjunt de les manifestacions de la 
memòria i de la vida colꞏlectives de Catalunya, tant del passat com del present. La 
cultura popular i tradicional catalana inclou tot el que fa referència al conjunt de 
manifestacions culturals, tant materials com immaterials, com són les festes i els 
costums, la música i els instruments, els balls i les representacions, les tradicions 
festives, les creacions literàries, la cuina, les tècniques i els oficis i totes les altres 
manifestacions que tenen caràcter popular i tradicional, i també les activitats tendents 
a difondre-les arreu del territori i entre tots els ciutadans. (Llei 2/1993, 5 de març, de 
foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural). 
Nom del programa 
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La identitat cultural comprèn aspectes tan diversos com la llengua, els valors i 
creences, les tradicions o els costums i els comportaments d’una comunitat. Aquest 
conjunt de particularitats, el patrimoni i l’herència cultural de la colꞏlectivitat han definit 
històricament la identitat cultural dels pobles en general i de les persones en particular. 
A cada persona li correspon una identitat cultural concreta, fomentada per cadascun 
dels aspectes esmentats anteriorment, que s’alimenta de les noves realitats culturals. 
La finalitat del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions» de la Diputació de 
Girona és facilitar que els alumnes puguin forjar la seva identitat cultural, mitjançant el 
foment de les activitats desenvolupades per les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana d’arreu del territori gironí. El programa parteix de la base 
que l’educació és el millor camí per aconseguir-ho i considera que els alumnes d’ara 
són el futur i la continuïtat per assolir l’arrelament de la cultura tradicional catalana. 
Manifestacions culturals que es consideren per al programa educatiu «Identitats, 
arrels i tradicions» 
Tradicions festives 
Música i instruments tradicionals 
Balls i representacions populars 
Tècniques i oficis 
Altres manifestacions amb caràcter popular i tradicional  
Continguts procedimentals (accions) 
Tallers a centres educatius o a la seu de les entitats. 
 
Annex 2 
Indicacions metodològiques 
Destinataris: Alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (cicles inicial, 
mitjà i superior), educació secundària obligatòria (primer i segon cicle d’ESO), 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.  
Conceptes subvencionables: Tallers pedagògics sobre cultura popular i tradicional 
catalana encaminats a la divulgació i el coneixement d’alguna de les manifestacions 
establertes en l’annex 1. 
Durada: Tallers de mitja jornada, amb una durada d’entre 1 i 6 sessions pedagògiques, 
als mateixos centres educatius i/o a la seu de les entitats. 
Presentació de l’activitat: Per a cadascun dels tallers que es proposin, cal emplenar el 
formulari disponible al web de la Diputació de Girona, i consignar-hi les dades dels 
camps següents: 
1. Títol. 
2. Nivell educatiu. 
3. Durada. 
4. Preu per alumne, amb desglossament de l’IVA. 
5. Objectius que es pretén que assoleixin els alumnes i valors que es promouen. 
6. Descripció de l’activitat i dinàmica de desenvolupament. 
7. Materials utilitzats (recursos tècnics com ara colꞏleccions, material informatiu 

editat, diapositives o pelꞏlícules, i recursos pedagògics com ara fitxes de treball, 
qüestionaris o materials per als tallers). 

8. Mecanisme d’avaluació. 
9. Observacions pràctiques per als grups, si escau. 
10. Breu descripció per publicar al web del programa, d’un màxim de 500 caràcters. 
Ràtio: s’estableix un màxim de 30 alumnes per educador o educadora.» 
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SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin alꞏlegacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i perquè 
disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades definitivament, 
com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir.” 
 
El senyor President manifesta que passaríem al punt 20è, que és l’aprovació inicial de 
les bases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i 
tradicional catalana de les comarques gironines en el marc del programa educatiu 
«Identitats, arrels i tradicions» de la Diputació. Té la paraula el senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes 
gràcies, senyor president. Dintre dels diferents programes pedagògics de la Diputació 
de Girona, en tenim en l’àmbit de medi ambient, en l’àmbit de salut, també en l’àmbit 
de cultura... A Cultura en tenim dos, sobretot un és l’«Indika», molt focalitzat en els 
museus i els equipaments patrimonials de la demarcació, que és el que es dedica a la 
història, el patrimoni... I després en tenim un altre que vam crear fa uns anys, que és 
«Identitat, arrels i tradicions», que és el que es focalitza sobre la cultura popular i 
tradicional catalanes i va bàsicament destinat a les entitats culturals de la nostra 
demarcació de cultura popular i tradicional perquè puguin fer tallers i activitats 
pedagògiques a les escoles. Portem les bases reguladores d’enguany. Hem modificat 
poques coses, algunes no substancials i fins i tot formals. Només a destacar que a 
petició de les entitats i associacions de cultura popular, hem modificat el nombre de 
tallers que es podien fer perquè ens ho demanaven i, per tant, s’ha augmentat el 
nombre màxim de sessions. La resta de modificacions no són substancials, però 
aquestes sí, perquè també, a banda que era una petició de les entitats, ens semblava 
des de l’àrea que d’aquesta manera l’alumnat podria aprofundir millor en la temàtica 
treballada si alguns tallers tenien un nombre de sessions superiors. Moltíssimes 
gràcies, senyor president. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna qüestió? No? 
Entenem, doncs, que queda aprovat el punt número 20. 
 
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.  
 
21. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per al Foment 

de produccions editorials - Comunicació Cultural 
 
“El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019, té 
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com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla 
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per al 
Foment de produccions editorials a les comarques gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació presta un servei públic definit per la 
promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori i el patrimoni 
de les terres de Girona. En aquest sentit, estableix una línia de subvencions destinada 
a fomentar la publicació de produccions editorials d’interès cultural i, especialment, 
l’edició de treballs que contribueixen a un millor coneixement de la història, la societat i 
el patrimoni natural i cultural de les terres de Girona. 
 
L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el que preveu l'Ordenança 
general de subvencions, l'atorgament de subvencions adreçades als editors i a les 
organitzacions no lucratives que editin publicacions d'interès cultural i, especialment, 
que siguin obres d’autors/es gironins/es i/o de temàtica centrada en l’àmbit de les 
comarques gironines. 
 
La Diputació de Girona s’ha fixat el compromís d’assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per això, 
i en virtut de les seves competències i com a administració pública supramunicipal, 
s’ha proposat l’objectiu de treballar per a la transformació progressiva de la 
demarcació perquè esdevingui un territori que prioritzi la sostenibilitat social, 
econòmica i ambiental. D’acord amb aquests objectius, mitjançant aquestes bases de 
subvencions es pretén contribuir al compliment dels ODS 12 i 13 de l’Agenda 2030, els 
quals promouen, respectivament, una producció mediambientalment responsable i la 
disminució de les emissions generadores del canvi climàtic. Per això, s’ha incorporat a 
aquestes bases un criteri de valoració que atorga puntuació a aquelles  publicacions 
editades amb principis de sostenibilitat ambiental i que apliquin criteris d’ecoedició. 
D’altra banda, l’objectiu mateix d’aquestes bases, l’edició de publicacions d’interès 
cultural, té impacte sobre l’ODS 4, orientat a promoure per a tothom una educació 
inclusiva, equitativa i de qualitat. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per al Foment de 
produccions editorials. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer: Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per al 
Foment de produccions editorials, que es transcriuen literalment a continuació: 
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“Bases específiques reguladores de subvencions per al foment de produccions 
editorials  

1) Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen com a objecte fixar i estructurar el procediment per a la 
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació 
de la Diputació de Girona per a l’edició de llibres d’interès cultural de l’àmbit de les 
comarques gironines. 
Són objecte d’aquestes subvencions els llibres publicats per editors i entitats de les 
comarques gironines i també els llibres publicats per entitats i editors de fora de les 
comarques gironines si el tema o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció són 
d’aquest àmbit territorial. Els requisits que han de complir per poder optar a les 
subvencions són els següents: edicions en llengua catalana, que incloguin el 
corresponent número d’ISBN i de dipòsit legal, que siguin comerciables a través dels 
canals habituals de venda de llibres (en el cas d’edició electrònica, que es posin a la 
venda des de portals que en permetin la descàrrega o bé la consulta en línia), que 
tinguin un mínim de 48 pàgines més les cobertes (excepte els llibres infantils, de teatre 
o poesia, novelꞏles gràfiques o cançoners i els llibres electrònics) i una tirada mínima 
de 200 exemplars.  
Queden excloses de subvenció les edicions compreses en els supòsits següents: 

1. Les revistes o publicacions periòdiques. 
2. Els llibres d’ensenyament. 
3. Els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb edició limitada i numerada. 
4. Les obres editades en fascicles o en fulls no relligats o canviables, i 

permanentment actualitzades. 
5. Les obres editades per entitats o empreses que només siguin assequibles 

als socis o adherits respectius, i les editades expressament per a la 
venda a terminis. 

6. Les obres en què el text no sigui majoritàriament en català. 
7. Els llibres infantils sense text. 
8. Els catàlegs d’exposicions el contingut literari dels quals sigui part 

minoritària del conjunt. 
9. Els suplements de publicacions i les publicacions que es comercialitzin 

principalment de forma condicionada a l’adquisició d’una altra. 
10. Els àlbums, retallables o quaderns d’exercicis. 
11. Els volums solts d’una obra completa, en el cas que no es comercialitzin 

per separat. 
12. Les reimpressions i les reedicions, excepte si la primera edició data de 

més de deu anys d’antiguitat o bé si l’obra incorpora un nou contingut 
(estudi crític, pròleg, nova traducció o revisió, etc.). 

13. Aquests supòsits són enumeratius i ampliables. Així mateix, la Comissió 
Avaluadora pot reconsiderar, si escau, els supòsits establerts, ateses 
raons d’oportunitat. 

En queden excloses les publicacions que siguin objecte d’atenció mitjançant conveni, 
subvenció de caràcter nominatiu o altres línies específiques de la Diputació de Girona. 
D’acord amb el compromís que s’ha fixat la Diputació de Girona d’assolir els objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de 
treballar, per tant, per la transformació progressiva de la demarcació perquè 
esdevingui un territori que prioritzi la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, s’ha 
incorporat a aquestes bases un criteri de valoració que atorga puntuació a aquelles 
publicacions editades amb principis de sostenibilitat ambiental i que apliquin criteris 
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d’ecoedició, amb la qual cosa es pretén contribuir al compliment dels ODS 12 i 13 de 
l’Agenda 2030, els quals promouen, respectivament, una producció 
mediambientalment responsable  i la disminució de les emissions generadores del 
canvi climàtic. D’altra banda, l’objectiu mateix d’aquestes bases, l’edició de 
publicacions d’interès cultural, té impacte sobre l’ODS 4, orientat a promoure per a 
tothom una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. 

2) Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les solꞏlicituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d’acord amb 
els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
La convocatòria l’aprovarà la Junta de Govern. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden alꞏlegar com a 
precedent. 

3) Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable aquella que, de manera inequívoca, respongui 
a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases, resulti estrictament necessària i es 
realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas el 
cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
Despeses subvencionables: les relatives a la producció de les publicacions (despeses 
de drets d’autor, correcció, reproducció de fotografia, treballs de disseny gràfic i 
ilꞏlustració, impressió, maquetació, enquadernació, despeses de paper en el cas que 
aquestes no estiguin incloses en els despeses d’impressió, etc.) i a la seva difusió i 
comercialització (enviament, promoció i comunicació, etc.). 
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es 
consideren despeses imputables a la publicació subvencionada les demostrables 
mitjançant una factura el destinatari de la qual sigui l’entitat o editor beneficiari de la 
subvenció. Així doncs, no s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de 
treballadors de la mateixa editorial beneficiària de la subvenció. 
Despeses no subvencionables: no es consideren despeses subvencionables els 
tiquets d’autopista o de pàrquing, les despeses de telèfon o altres despeses la 
realització de les quals no sigui clarament demostrable i estrictament necessària per a 
l’edició de la publicació subvencionada.  
Tampoc no es consideren despeses subvencionables els imports satisfets en concepte 
d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de deduïbles, compensables o repercutibles per 
part del solꞏlicitant de la subvenció. Així, el pressupost que es faci constar en la 
solꞏlicitud no ha d’incloure l’import en concepte d’IVA. 
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de l’any 
de la convocatòria. 

4) Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
editors (persones físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives de l’àmbit de 
les comarques gironines. També hi poden concórrer entitats i editors que no siguin de 
les comarques gironines si el tema o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció 
són d’aquest àmbit territorial. 
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones solꞏlicitants 
han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
No poden optar a aquestes subvencions: les administracions i entitats públiques, les 
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empreses públiques, les mancomunitats, les comunitats o associacions de municipis o 
els consorcis públics amb participació municipal, les persones físiques i jurídiques 
contractades per gestionar produccions editorials impulsades pels ens locals, les 
congregacions i institucions religioses, els partits i les associacions polítiques, els 
sindicats, les coalicions electorals, els grups municipals i altres estructures d’ordre 
similar, les associacions de pares i mares, i altres entitats d’ordre similar. 

5) Procediment de presentació de les solꞏlicituds 
Les solꞏlicituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el 
termini que s’estableixi en la convocatòria. Les empreses editorials poden presentar un 
màxim de dues solꞏlicituds. Els autors, els editors no dedicats professionalment a 
l’activitat editorial i les entitats sense ànim de lucre poden presentar una única 
solꞏlicitud de subvenció en cada convocatòria. 
En cas que els solꞏlicitants siguin persones físiques, les solꞏlicituds es poden presentar, 
tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de Sant 
Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de 
procediment administratiu.  
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de solꞏlicituds coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Les solꞏlicituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es poden utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s'especifiquen a la Seu electrònica. Cal formular les solꞏlicituds mitjançant el model 
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona. 
Els defectes de la solꞏlicitud 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 solꞏlicitud. 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 solꞏlicitud 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 solꞏlicitud. També poden ser causa de revocació de la 
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

6. Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les solꞏlicituds presentades són els següents: 
- Publicacions editades per entitats o per empreses editorials (persones físiques o 
jurídiques) que es dediquen professionalment a l’activitat editorial: 10 punts 
- Publicacions editades pels seus autors: 5 punts 
Altres criteris de valoració: 

a) L’interès de l’edició en l’àmbit territorial (fins a 10 punts). S’avaluaran els 
aspectes següents: a.1) publicacions que divulguin els valors naturals, 
culturals, socials i històrics de les terres gironines (fins a 5 punts), i a.2) 
vinculació territorial de l’autor o autors (5 punts). 

b) L’interès cultural de l’edició. S’avaluarà el valor documental, científic o literari de 
l’obra: (fins a 5 punts). 

c) Obres relacionades amb commemoracions o efemèrides culturals (5 punts). 
d) Les edicions o reedicions que suposin la recuperació d’obres exhaurides o que 

siguin difícils de trobar (3 punts). 
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e) Obres traduïdes per primer cop al català o la traducció catalana de les quals no 
es trobi disponible (3 punts). 

f) Difusió i comercialització de l’obra (fins a 4 punts). Es valoraran els aspectes 
següents: f.1) que es disposi i d’un pla de distribució i comercialització de l’obra 
i que s’expliqui aquest pla (fins a 2 punts) i f.2) que s’hagi previst i s’expliqui 
l’estratègia de difusió i divulgació de l’obra subvencionada (fins a 2 punts). 

g) Publicacions editades amb principis de sostenibilitat ambiental i que apliquin 
com a mínim un criteri d’ecoedició (paper procedent de boscos de gestió 
sostenible, paper lliure de clor, tintes vegetals o ecològiques, etc.). Cal que es 
faci constar en el llibre imprès aquesta condició (2 punts).  

El criteri g dona compliment a l’ODS 12 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, que 
aconsella una producció ambientalment responsable, i a l’ODS 13, orientat a la 
disminució de les emissions generadores del canvi climàtic.  
Per poder optar per les subvencions les solꞏlicituds han d’obtenir una puntuació 
mínima de 15 punts. 

7. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputen amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries del Centre Gestor de Comunicació Cultural de l’estat 
de despeses de la Diputació de Girona. 
L’import de les subvencions a distribuir entre els solꞏlicitants no pot superar l’import del 
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. 
Les condicions de les ampliacions són les que es determinen específicament en cada 
convocatòria.  
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es realitzi. S’avalua cada 
solꞏlicitud, d’acord amb els criteris establerts al punt 6, i, atesa la qualificació 
obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es determina l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge 
que representa sobre el pressupost presentat per a l’edició del llibre. L’import de la 
subvenció concedida ha de ser d’un màxim del 50 % del pressupost presentat, i no pot 
ser superior als 2.500 euros ni inferior a 500 €, excepte en els casos en què la quantia 
solꞏlicitada sigui inferior a aquest import mínim. 
 
L’atribució dels imports per a cada solꞏlicitud s’efectua seguint el procediment següent: 
s’atorga inicialment a cada solꞏlicitud l’import màxim que segons les bases 
específiques es pot concedir (50 % del pressupost presentat, fins a un màxim de 2.500 
euros), o la quantia solꞏlicitada si és inferior a aquest import. Seguidament, es 
redueixen aquests imports de forma proporcional en funció de la puntuació obtinguda. 
S’atorga l’import màxim que estableixen les bases a aquelles solꞏlicituds que obtinguin 
la puntuació més alta, i es redueix proporcionalment el tant per cent que escaigui 
d’acord amb l’import total a distribuir. En el cas que es disposi de crèdit suficient per 
atendre totes les solꞏlicituds concedint l'import màxim establert (50 % del pressupost 
presentat, fins a un màxim de 2.500 €) o, si és el cas, l'import màxim solꞏlicitat, es 
podrà acordar concedir aquest import sense tenir en compte la puntuació. 
 

8. Instrucció del procediment i avaluació de les solꞏlicituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient de concessió d’aquestes subvencions 
corresponen al Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació. 
Les actuacions d’instrucció consisteixen en: 
1.La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
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establerts en aquestes bases. 
2.L’avaluació de les solꞏlicituds, 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 solꞏlicituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe 
en què s’ha concretar el resultat de la valoració efectuada. 
El Servei de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
quantia d’aquesta, així com la relació dels solꞏlicitants exclosos, en què s’indiqui la 
causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada pels membres 
següents: 
President: 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació. 
 
Vocals:  
La cap del servei de Comunicació Cultural 
El/La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions 
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 

9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern de la 
Diputació, la qual ha de resoldre definitivament (si escau, en diversos actes) 
l’atorgament de les subvencions.  
Es notifica la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la solꞏlicitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini 
màxim de sis mesos, a comptar des de l’acabament del període de presentació de les 
solꞏlicituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, 
els solꞏlicitants han d’entendre desestimades les seves solꞏlicituds per silenci 
administratiu. 

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

11. Justificació 
11.1 Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació pel canal electrònic o telemàtic 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat degudament emplenat i signat. 
En cas que els beneficiaris siguin persones físiques, la justificació es pot presentar, 
tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de Sant 
Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de 
procediment administratiu  
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen a la seu electrònica. 
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A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, d’acord amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunica a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Els beneficiaris han de justificar l’import total de la subvenció concedida. Si el cost de 
l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es manté en la quantia 
atorgada inicialment. D’altra banda, es redueix la subvenció concedida en el supòsit 
que, quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a 
l’import concedit o bé s’hi incorporin conceptes no subvencionables. La minoració 
s’efectuarà aplicant sobre el total justificat el percentatge establert en l’acord de 
concessió (tant per cent que suposa l’import concedit respecte del pressupost 
presentat). 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base número 13, superin la despesa efectiva. 
La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de 
les despeses justificades. 
Els beneficiaris de les subvencions han de lliurar al servei de Comunicació Cultural de 
la Diputació de Girona quatre exemplars de l’obra subvencionada, en el cas de llibres 
impresos, en els quals ha de constar el suport de la Diputació de Girona. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
11.2. Termini 
El termini de justificació de les subvencions atorgades finalitza el 15 de novembre de 
l’any de l’aprovació de la convocatòria corresponent. En cas que coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitza el dia hàbil següent. 
No es concedeixen ampliacions del termini de justificació. 
11.3. Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, s’ha de  
requerir el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la notificació formal, i se l’ha d’advertir que en cas que no 
ho faci es revocarà la subvenció. 

12. Pagament 
El pagament de la subvenció s’ha de tramitar previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 

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

14. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin han de ser a càrrec de 
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l’entitat respectiva. 
15. Modificació de les subvencions 

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no poden 
solꞏlicitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni solꞏlicitar la 
modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 

16. 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: 

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

- En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
- Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El servei de Comunicació Cultural ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació és l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.     
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

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

19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 

20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
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Girona en la pàgina de crèdits de l’edició subvencionada. 
També s’ha de fer constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions dels 
actes de presentació i en qualsevol altre material que s’editi per a la difusió de les 
edicions subvencionades. A l’efecte de comprovació, cal fer arribar aquestes 
invitacions o altres materials al Servei de Comunicació Cultural 
comunicaciocultural@ddgi.cat. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establers, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a quinze dies, amb l’advertència expressa 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures no és possible complir l’obligació esmentada en els termes establerts, 
l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes 
permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que 
l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 
15 dies perquè les adopti, amb l’advertència que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per 
un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant 
una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració. 

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

- 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, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents: 

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

b) No solꞏlicitar, 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) Colꞏlaborar amb l’òrgan competent en les actuacions que realitzi per al 
seguiment o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en 
les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que 
se’ls solꞏliciti per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de 
fons públics. 

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

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

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

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. 

Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 
subjecte.  
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24. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 

25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o 
derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
alꞏlegacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es 
dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
Disposició derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma 
anterior, del mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes 
bases.”  
Segon: Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
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 alꞏlegacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir” 
 
El senyor President, manifesta: Ara li demanaria al senyor Piñeira que ens expliqués 
els punts 21, 22, 23 i 24, que si no hi tenen inconvenient, els aprovaríem tots en bloc. 
Si hi hagués algun inconvenient, que hi hagués alguna votació que hi hagués algun vot 
que en algun grup li diferenciés, faríem una invitació individual per punt, d’acord? 
Senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies, senyor 
president. Bàsicament el que portem a aprovació són les bases reguladores de les 
diferents convocatòries de concurrència del Servei de Comunicació Cultural, el que 
colꞏloquialment moltes vegades se‘n diu publicacions, i el servei té dues finalitats 
principals: la producció editorial pròpia a través de les nostres colꞏleccions i l’altra és el 
suport a l’activitat editorial i a les activitats de recerca i de divulgació i d’investigació 
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científica que realitzen tercers. En aquest sentit, tenim tres grans línies de suport a 
l’edició i són les que portem avui a aprovació. Una és dirigida a les editorials, per tant, 
a les empreses del sector. I aquí també hi entren les entitats i les organitzacions no 
lucratives, tot el que és el món associatiu, i els editors que s’autoediten. Aquí incloem 
que es poden presentar dues peticions pel que fa a les empreses editorials i una per a 
la resta. Hem modificat alguns criteris pel que fa a qualitat i interès de l’edició i també 
hem exigit una tirada mínima de dos cents exemplars per garantir que la publicació 
que se subvenciona té una distribució adequada, perquè si no ens trobàvem que hi 
havia persones que s’autoeditaven que potser feien un tiratge de vint exemplars i, per 
tant, això entenem que no és una edició. Pel que fa a les publicacions editades per 
ajuntaments, es poden presentar dues solꞏlicituds per peticionari perquè els 
ajuntaments cada vegada editen més. I aquí també hem modificat algunes qüestions 
respecte als criteris de valoració, tal com vaig explicar en les bases. En aquest sentit, 
cal dir que en totes les bases ens regim també pels criteris de sostenibilitat i també 
d’implementar els objectius de desenvolupament sostenible, que és un objectiu 
transversal en aquesta casa. I de les moltes qüestions que vaig comentar a la 
Comissió Informativa, sí que m’agradaria destacar que aquells ajuntaments que 
disposin d’un pla de cessió de les publicacions subvencionades a centres educatius, 
biblioteques, centres de lectura, equipaments d’aquells barris més desafavorits o accés 
als colꞏlectius amb més dificultats d’accés a la lectura i a la cultura, també ho tindrem 
en compte. La tercera línia va dirigida a les edicions que fan els centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals pel que fa a l’edició. Aquí es pot presentar una solꞏlicitud 
per peticionari. L’import màxim és bastant superior perquè aquí hem de tenir en 
compte que són publicacions molt específiques que no tindrien sortida en el món 
editorial i que si no, no es publicarien. I per tant, en aquest sentit, aquí la quantia 
subvencionable és major. Finalment, també ajudem els centres d’estudi pel que fa a 
les seves activitats que desenvolupen, poden presentar dues solꞏlicituds com a màxim 
per peticionari. Dintre d’aquí, a les novetats d’enguany s’hi afegeixen també les 
exposicions perquè ens trobàvem que els centres de recerca locals i comarcals, una 
de les activitats que moltes vegades feien més habitualment era precisament la 
realització d’exposicions. També establim una puntuació més gradual que no sigui tot o 
res. I finalment, i per concloure, l’import d’aquestes convocatòries, previst per a l’any 
2023, és de 265.000 euros, dels quals 125.000 euros per al foment de produccions 
editorials, que seria el món editorial, l’associacionisme i gent que s’autoedita; 70.000 
per als ajuntaments; 50.000 per a les publicacions que realitzen els centres i instituts 
de recerca locals i comarcals i 20.000 per a les activitats que realitzen els centres 
d’estudis locals i comarcals, que totalitzen en aquests 265.000 euros que comentava 
abans. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna qüestió per part 
d’algun grup? No? Per tant, entenc que en bloc queden aprovats els punts 21, 22, 23 i 
24, d’acord? 
 
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. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a 
publicacions d'interès local editades per ajuntaments, any 2023 - 
Comunicació Cultural 

 
“El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019, té 
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest  Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla 
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
edicions d’interès local editades per ajuntaments. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la 
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica 
d’ajuts destinada als ajuntaments de les comarques gironines per a l’edició de 
publicacions de temàtiques relacionades amb els municipis i/o d’autors/es locals. 
 
L’objecte d’aquestes Bases específiques és, d’acord amb el que preveu l’Ordenança 
general de subvencions i el Pla Estratègic de subvencions de la Diputació, 
l’atorgament de subvencions adreçades als ajuntaments de les comarques gironines, 
als organismes que en depenen o a les entitats municipals descentralitzades, per a la 
publicació de llibres d’interès local. 
 
La Diputació de Girona s’ha fixat el compromís d’assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per això, 
i en virtut de les seves competències i com a administració pública supramunicipal, 
s’ha proposat l’objectiu de treballar per a la transformació progressiva de la 
demarcació perquè esdevingui un territori que prioritzi la sostenibilitat social, 
econòmica i ambiental. D’acord amb aquests objectius, mitjançant aquestes bases de 
subvencions es pretén contribuir al compliment dels ODS 12 i 13 de l’Agenda 2030, els 
quals promouen, respectivament, una producció mediambientalment responsable  i la 
disminució de les emissions generadores del canvi climàtica. D’acord amb aquests 
compromisos, s’han incorporat en aquestes bases criteris de valoració que atorguen 
puntuació a aquells ajuntaments que editin amb principis de sostenibilitat ambiental i 
que apliquin criteris d’ecoedició. També s’ha incorporat un criteri per donar compliment 
a l’ODS 1, que té com a propòsit l’eradicació de la pobresa, de manera que es valora 
aquells ajuntaments que disposin d’un pla de cessió de les publicacions 
subvencionades a centres educatius, biblioteques, centres de lectura i, en el cas de les 
poblacions més grans, a equipaments dels barris més desfavorits i/o a colꞏlectius amb 
més dificultats d’accés a la cultura. D’altra banda, l’objectiu mateix d’aquestes bases, 
l’edició de publicacions d’interès cultural, té impacte sobre l’ODS 4, orientat a 
promoure per a tothom una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
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Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a publicacions 
d’interès local editades per ajuntaments. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti 
l'acord següent: 
 
Primer.  Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a 
publicacions d’interès local editades per ajuntaments, el text de les quals es transcriu 
literalment a continuació:  
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A 
PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS  

1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació 
de la Diputació de Girona per finançar la publicació de llibres d’interès local editats pels 
ajuntaments de les comarques gironines. 
Són objecte d’aquestes subvencions les publicacions d’interès local editades pels 
ajuntaments de les comarques gironines, en suport paper o en suport electrònic, que 
tinguin un mínim de 48 pàgines més les cobertes (excepte els llibres infantils, de teatre 
o poesia, còmics o novelꞏles gràfiques, cançoners i llibres digitals) i que incloguin el 
número de dipòsit legal corresponent. 
 
Queden exclosos de subvenció els catàlegs d’exposicions el contingut literari dels 
quals sigui una part minoritària del conjunt, les revistes, els butlletins municipals, els 
programes de festes, els plànols, els fullets, les reimpressions, etc. Aquests supòsits 
són enumeratius i ampliables. Així mateix, la Comissió Avaluadora podrà reconsiderar, 
si escau, els supòsits establerts, ateses raons d’oportunitat. 

2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les solꞏlicituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d’acord amb 
els criteris de valoració establerts en aquestes bases. La convocatòria l’aprovarà la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden alꞏlegar com a 
precedent. 

3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera inequívoca, 
responguin a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases, resultin estrictament 
necessàries i es realitzin en el termini i en les condicions que determinen aquestes 
bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu 
valor de mercat. 
Despeses subvencionables: les relatives a l’edició de les publicacions (retribucions als 
autors, treballs de disseny gràfic, impressió, maquetació, enquadernació, correcció, 
etc.). 
Tot i que no es requereix la presentació de factures justificatives, només es consideren 
despeses imputables a la publicació subvencionada aquelles demostrables mitjançant 
una factura el destinatari de la qual sigui el beneficiari de la subvenció (ajuntament, 
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organisme autònom, entitat municipal descentralitzada, etc.). Així doncs, no 
s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors. 
Despeses no subvencionables: No es consideren despeses subvencionables els 
tiquets d’autopista, les despeses de telèfon o altres despeses que no siguin clarament 
demostrables ni estrictament necessàries per a l’edició de la publicació 
subvencionada. 
Tampoc no es consideren despeses subvencionables els imports satisfets en concepte 
d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de deduïbles, compensables o repercutibles per 
part de l’ens solꞏlicitant de la subvenció. 
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 15 de 
novembre de l’any de la convocatòria. 

4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines. 

5. Procediment de presentació de les solꞏlicituds 
Les solꞏlicituds s’han de presentar a la Diputació pel canal electrònic o telemàtic i en el 
termini que s’estableixi en la convocatòria. Cada peticionari podrà presentar un màxim 
de dues solꞏlicituds. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de solꞏlicituds coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Les solꞏlicituds s’ha de presentar per l’EACAT a la Diputació en el termini que es 
determini en la convocatòria. Cal formular les solꞏlicituds mitjançant el model 
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona. 
Els defectes de la solꞏlicitud 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 solꞏlicitud. 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 solꞏlicitud deixaran sense efecte aquest tràmit des del moment en 
què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, 
comportaran la inadmissió de la solꞏlicitud. També poden ser causa de revocació de la 
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 

6. Criteris de valoració 
Els criteris que serveixen per valorar les solꞏlicituds presentades són els següents: 
— Publicacions editades per entitats municipals descentralitzades (EMD) i ajuntaments 
de menys de 2.000 habitants: 30 punts. 
— Publicacions editades per ajuntaments de 2.000 habitants o més: 20 punts.  

1. Interès cultural de l’edició: fins a 10 punts. a.1) Edició de treballs de 
recerca o d’alta divulgació sobre la història, el patrimoni i la vida local 
del municipi: 10 punts; a.2) Edició d’obres de divulgació de temes 
relacionats amb el municipi o d’altres tipologies: 5 punts. 

2. Edicions relacionades amb commemoracions o efemèrides d’interès 
cultural o amb motiu de premis literaris o de beques de recerca del 
municipi: 5 punts. 

3. Edicions d’autors locals o vinculats al municipi: 5 punts. 
4. Publicacions editades amb principis de sostenibilitat ambiental i que 

apliquin com a mínim un criteri d’ecoedició (paper procedent de boscos 
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de gestió sostenible, paper lliure de clor, tintes vegetals o ecològiques, 
etc.):3 punts  

5. Ajuntaments que disposin d’un pla de cessió de les publicacions 
subvencionades a centres educatius, biblioteques, centres de lectura i, 
en el cas de les poblacions més grans, a equipaments dels barris més 
desfavorits i/o a colꞏlectius amb més dificultats d’accés a la cultura: fins 
a 3 punts  

El criteri d dona compliment a l’ODS 12 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, que 
aconsella una producció ambientalment responsable, i a l’ODS 13, orientat a la 
disminució de les emissions generadores del canvi climàtic. 
El criteri e dona compliment a l’ODS 1, que planteja una mirada social i l’accés 
universal a la cultura amb el propòsit d’erradicar la pobresa. 
Per poder optar a les subvencions, les solꞏlicituds han d’obtenir una puntuació mínima 
de 25 punts. 

7. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural de l’estat de 
despeses de la Diputació de Girona. 
L’import de les subvencions a distribuir entre els solꞏlicitants no pot superar l’import del 
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. 
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada 
convocatòria. 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci. S’avaluarà cada 
solꞏlicitud, d’acord amb els criteris establerts al punt 6 i, atesa la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representarà sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de 
la subvenció concedida serà d’un màxim del 50 % del pressupost presentat i no podrà 
ser superior a 3.000 € ni inferior a 500 €, excepte en els casos en què la quantia 
solꞏlicitada sigui inferior a aquest import mínim. 
L’atribució dels imports per a cada solꞏlicitud s’efectuarà seguint el procediment 
següent: S’atorgarà inicialment a cada solꞏlicitud l’import màxim que segons les bases 
específiques es pot concedir (50 % del pressupost presentat, fins a un màxim de 3.000 
€), o la quantia solꞏlicitada si és inferior a aquest import. Seguidament, es reduiran 
aquests imports de manera proporcional en funció de la puntuació obtinguda. 
S’atorgarà l’import màxim que estableixen les bases a aquelles solꞏlicituds que 
obtinguin la puntuació més alta, i es reduirà proporcionalment el tant per cent que 
escaigui d’acord amb l’import total a distribuir. En el cas que es disposi de crèdit 
suficient per atendre totes les solꞏlicituds concedint l'import màxim establert (50 % del 
pressupost presentat, fins a un màxim de 3.000 €) o, si és el cas, l'import màxim 
solꞏlicitat, es podrà acordar concedir aquest import sense tenir en compte la puntuació. 

8. Instrucció del procediment i avaluació de les solꞏlicituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen:  
-La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 
-L’avaluació de les solꞏlicituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases.  
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-La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la 
proposta. 
Una vegada avaluades les solꞏlicituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe 
en què s’ha concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, formularà la proposta de resolució, motivada degudament, la qual haurà 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
quantia d’aquesta, així com la relació dels solꞏlicitants exclosos, en la qual caldrà 
indicar la causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
President: 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació 
Vocals:  
La cap del servei de Comunicació Cultural 
El/la responsable de la gestió administrativa d’aquesta línia de subvencions 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 

9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern de la 
Diputació, la qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de 
les subvencions.  
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la solꞏlicitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les solꞏlicituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els solꞏlicitants hauran d’entendre desestimades les seves solꞏlicituds per 
silenci administratiu. 

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

11. Justificació 
1. Documentació i forma de justificar 

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació per l’EACAT, mitjançant el model de 
compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, juntament amb quatre 
exemplars de l’obra subvencionada, en què s’indiqui a la pàgina de crèdits el suport de 
la Diputació de Girona. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost de 
l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 
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quantia. Si l’import justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia sempre 
que la despesa realitzada sigui igual o superior al 50 % del pressupost presentat. 
Quan la reducció de la despesa és superior al 50 % del pressupost presentat, es 
minorarà la subvenció aplicant sobre el total justificat el percentatge establert en 
l’acord de concessió (tant per cent que suposa l’import concedit respecte al pressupost 
presentat). 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base número 13, superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
11.2  Termini  
El termini per justificar les edicions subvencionades finalitzarà el 15 de  novembre de 
l’any de la convocatòria. En cas que coincideixi en dissabte o festiu, el termini 
esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
a. Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci 
es revocarà la subvenció.  

12. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el 
compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 

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

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

15. Modificació de les subvencions 
Els beneficiaris no podran demanar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada, ni solꞏlicitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 

16. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb 
l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

- Supòsits 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 preveu la normativa reguladora de subvencions. 

Els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides 
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seran tramitats pel servei de Comunicació Cultural, i correspondrà a la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona l’adopció dels acords corresponents. 

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb les quals estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es dugui a terme amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

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

19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona a la pàgina de crèdits de l’edició subvencionada.  
També es farà constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions dels actes 
de presentació i en qualsevol altre material que s’editi per a la difusió de les edicions 
subvencionades. A l’efecte de comprovació, caldrà fer arribar a l’adreça de correu 
electrònic del Servei de Comunicació Cultural els materials de difusió dels llibres 
subvencionats. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats que, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a) Si encara és possible complir l’obligació esmentada en els termes 
establerts, l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti 
les mesures de difusió establertes en un termini no superior a quinze 
dies, amb l’advertència expressa que aquest incompliment pot comportar 
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la revocació de la subvenció.  
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 

mesures no és possible complir l’obligació esmentada en els termes 
establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre 
que aquestes permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el 
requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a quinze dies perquè les adopti, amb l’advertència que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.  
- Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització 

de l’edició i el compliment de la finalitat que determinen  la concessió o el 
gaudi de la subvenció. 

- En cas que el títol de l’edició subvencionada sigui finalment diferent al que 
figura en la solꞏlicitud presentada, s’ha de notificar per escrit a la Diputació 
de Girona i acreditar que es tracta del mateix projecte editorial 
subvencionat. 

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

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

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

- Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable. 

- Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la 
contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, i la resta de normativa 
vigent en matèria de contractació administrativa. 

- En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una 
subvenció per un import superior a 10.000 € han de comunicar a 
l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració. 

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

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

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

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents: 

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

b) No solꞏlicitar, 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) Colꞏlaborar 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 solꞏlicitada per a aquestes finalitats 
relacionades amb la percepció de fons públics. 

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta serà d’aplicació el 
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sense perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 

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

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.  
24. Interpretació 

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

25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la 
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modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
alꞏlegacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es 
dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Disposició derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma 
anterior, del mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes 
bases.” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de vint dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin alꞏlegacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
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. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a Activitats 
dels Centres i Instituts d'Estudis Locals i Comarcals, any 2023 - 
Comunicació Cultural 

 
“El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019, té 
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla 
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
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activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la 
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica 
d’ajuts per fomentar l’organització d’activitats culturals i científiques dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim 
de lucre que tenen com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la defensa 
del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament 
vinculades amb el territori.  
 
L’objecte d’aquestes Bases específiques és, d’acord amb el que preveu l’Ordenança 
general de subvencions i el Pla Estratègic de subvencions de la Diputació, 
l’atorgament de subvencions adreçades als centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals que organitzin activitats culturals i científiques d’interès per al territori de les 
comarques gironines. 
 
La Diputació de Girona s’ha fixat el compromís d’assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per això, 
i en virtut de les seves competències i com a administració pública supramunicipal, 
s’ha proposat l’objectiu de treballar per a la transformació progressiva de la 
demarcació perquè esdevingui un territori que prioritzi la sostenibilitat social, 
econòmica i ambiental. D’acord amb aquests objectius, mitjançant aquestes bases de 
subvencions es pretén contribuir al compliment de l’ODS 5 de l’Agenda 2030, que té 
per finalitat aconseguir la igualtat de gènere, i per això s’hi ha inclòs un criteri de 
valoració que atorga puntuació a aquells centres d’estudis que hagin previst la paritat 
entre homes i dones entre els ponents i conferenciants de les activitats objecte de 
subvenció. D’altra banda, també s’inclou en les bases un criteri de puntuació per a les 
activitats que preveuen la difusió i divulgació de la recerca per mitjans digitals amb 
accés obert, la qual cosa dona compliment a l’ODS 4, orientat a promoure per a 
tothom una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a activitats dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer: Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a 
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals, que es transcriuen 
literalment a continuació: 
 
“Bases específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals 



 

 

 

 

210 

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

1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la 
Diputació de Girona per al finançament de les activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals de l’àmbit de les comarques gironines. 
Les activitats poden ser de diverses modalitats: a) activitats de projecció de la recerca 
(jornades, congressos, seminaris, etc.); b) activitats de dinamització cultural (itineraris, rutes, 
excursions o visites guiades, etc.);  c) cursos i cicles de conferències, d) exposicions i e) difusió 
per mitjans digitals i comunicació pública de la recerca i de les activitats culturals i científiques 
dels centres (activitats a través d’una plataforma digital, butlletins digitals de notícies de l’entitat, 
clips de promoció d’un projecte, cursos en format digital, etc.). De l’apartat d, s’exclou l’edició de 
catàlegs, i de l’apartat e queden excloses la maquetació i el disseny de revistes o publicacions 
de les quals s’edita la versió impresa, atès que ja hi ha una línia de subvencions específica per 
a les edicions dels centres d’estudis. 

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

3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en cap 
cas no pot superar el seu valor de mercat. 
Despeses subvencionables: les derivades de l’organització de les activitats culturals i 
científiques que desenvolupin els centres i instituts d’estudis locals i comarcals, així com els 
honoraris corresponents a encàrrecs a investigadors de treballs de recerca o ponències, visites, 
conferències, etc., i les despeses derivades de la difusió i la comunicació pública que se’n faci. 
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es consideren 
despeses imputables a l’activitat subvencionada les demostrables mitjançant una factura el 
destinatari de la qual sigui el centre d’estudis beneficiari de la subvenció. Així doncs, no 
s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors, tiquets, rebuts o altres 
formes de justificació similars. 
Despeses no subvencionables: no es consideren despeses subvencionables els tiquets 
d’autopista, despeses de telèfon o altres despeses que no siguin clarament demostrables ni 
estrictament necessàries per a la realització de l’activitat subvencionada. 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens solꞏlicitant de 
la subvenció. 
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de l’any de la 
convocatòria. 

4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines que no depenguin 
de cap òrgan de l’Administració. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els solꞏlicitants han de complir els 
requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural de l’estat de despeses 
de la Diputació de Girona, i per l’import màxim que assenyali la convocatòria corresponent. 
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L’import de les subvencions per distribuir entre els solꞏlicitants no pot superar l’import del crèdit 
assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions 
de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les solꞏlicituds. Cada 
solꞏlicitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 6 i, atesa la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, 
es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre 
el pressupost de l’activitat. L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 3.000 €, 
en els casos en què es presenti una única solꞏlicitud, i a 2.000 €, en els casos en què es 
presentin dues solꞏlicituds, ni inferior als 500 €, excepte en els casos en què el solꞏlicitant 
demani una quantia inferior.  
L’atribució dels imports per a cada solꞏlicitud s’efectuarà seguint el procediment següent:  
S’atorgarà inicialment a cada solꞏlicitud l’import màxim que segons les bases específiques es 
pot concedir (3.000 € en el cas d’una única solꞏlicitud o 2.000 € en el cas de dues solꞏlicituds), 
o la quantia solꞏlicitada si és inferior a aquest import. Seguidament, es reduiran aquests imports 
de forma proporcional en funció de la puntuació obtinguda. S’atorgarà l’import màxim que 
estableixen les bases a aquelles solꞏlicituds que obtinguin la puntuació més alta i es reduirà 
proporcionalment el percentatge que escaigui d’acord amb l’import total a distribuir. En el cas 
que es disposi de crèdit suficient per atendre totes les solꞏlicituds concedint l'import màxim 
establert (3.000 € en el cas d’una única solꞏlicitud o 2.000 € en el cas de dues solꞏlicituds), o, si 
s’escau, l’import màxim solꞏlicitat, es podrà acordar concedir aquest import sense tenir en 
compte la puntuació. 

6. Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les solꞏlicituds presentades seran els següents:  
Criteris de valoració de les activitats descrites en els apartats a, b i c de l’article primer 
d’aquestes bases: activitats de projecció de la recerca, activitats de dinamització cultural 
i cursos i cicles de conferències: fins a 15 punts. 

1. L’estructura, la durada, el nombre de participants i la resta de detalls que s’aportin 
sobre el contingut de l’activitat: fins a 15 punts. 

2. L’interès de l’activitat d’acord amb els seus objectius, plantejament, trajectòria, etc.: fins 
a 15 punts. 

Altres criteris de valoració: fins a 12 punts. 
1. Activitats que prevegin la difusió i divulgació de la recerca per mitjans digitals en accés 

obert  (fins a 2,5 punts). 
2. Activitats que, amb voluntat d’optimitzar recursos, s’organitzin en cooperació entre 

centres d’estudis o amb altres entitats del sector públic, privat i/o no lucratiu (fins a 2,5 
punts). 

3. Activitats en colꞏlaboració amb la universitat (fins a 2,5 punts). 
4. Activitats que representin capacitat d’innovació o que responguin a les demandes 

culturals de la societat (fins a 2,5 punts). 
5. Activitats en què s’hagi previst la paritat entre homes i dones entre els conferenciants, 

ponents, etc. (fins a 2 punts) 
Criteris de valoració de les activitats descrites en l’apartat d de l’article primer 
d’aquestes bases: exposicions: fins a 15 punts. 
1) L’estructura, la durada, i la resta de detalls que s’aportin sobre el contingut de l’activitat: fins 
a 15 punts. 
2) L’interès de l’activitat d’acord amb els seus objectius, plantejament, trajectòria, etc.: fins a 15 
punts. 
Altres criteris de valoració: fins a 12 punts. 

a) Activitats que prevegin la difusió i divulgació de la recerca per mitjans digitals en accés 
obert  (fins a 2,5 punts). 

b) Exposicions que, amb voluntat d’optimitzar recursos, s’organitzin en cooperació entre 
centres d’estudis o amb altres entitats del sector públic, privat i/o no lucratiu (fins a 2,5 
punts). 
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c) Exposicions realitzades en colꞏlaboració amb la universitat (fins a 2,5 punts). 
d) Exposicions que representin capacitat d’innovació o que responguin a les demandes 

culturals de la societat (fins a 2,5 punts). 
e) Exposicions en què es tingui en compte la perspectiva de gènere: que el tema de 

l’exposició se centri a donar a conèixer les dones desconegudes o oblidades al llarg de 
la història en els àmbits científic, artístic, esportiu, etc., i, de manera més general, que 
es tingui en compte el rol de la dona en l’àmbit temàtic tractat en l’exposició (fins a 2 
punts). 

Criteris de valoració de les activitats descrites en l’apartat e de l’article primer 
d’aquestes bases: difusió per mitjans digitals i comunicació pública de la recerca i de les 
activitats culturals i científiques dels centres: fins a 15 punts. 

- L’estructura, la durada, el nombre de participants i la resta de detalls que s’aportin 
sobre el contingut de l’activitat, o bé la periodicitat i l’abast en el cas de butlletins 
informatius: fins a 15 punts. 

- L’interès de l’activitat d’acord amb els seus objectius, plantejament, trajectòria, etc.: fins 
a 15 punts. 

Altres criteris de valoració: fins a 12 punts. 
o Activitats que prevegin la participació amb inscripció i en accés obert en directe (fins a 

2,5 punts). 
o Activitats que, amb voluntat d’optimitzar recursos, s’organitzin en cooperació entre 

centres d’estudis o amb altres entitats del sector públic, privat i/o no lucratiu (fins a 2,5 
punts). 

o Activitats en colꞏlaboració amb la universitat (fins a 2,5 punts). 
o Activitats que representin capacitat d’innovació o que responguin a les demandes 

culturals de la societat (fins a 2,5 punts). 
o Activitats en què s’hagi previst la paritat entre homes i dones entre els conferenciants, 

ponents, redactors dels butlletins, persones que imparteixin els cursos dels quals es fa 
difusió per mitjans digitals, etc. (fins a 2 punts) 

El criteri a dona compliment a l’ODS 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, en el sentit 
que l’accés al coneixement contribueix a una educació de qualitat.  
El criteri e dona compliment a l’ODS 5, que té per finalitat aconseguir la igualtat de gènere. 
Per poder optar per les subvencions, les solꞏlicituds han d’obtenir una puntuació mínima de 22 
punts. 

7. Procediment de presentació de les solꞏlicituds 
Les solꞏlicituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini 
que s’estableixi en la convocatòria. Cada peticionari podrà presentar un màxim de dues 
solꞏlicituds. 
Cada solꞏlicitud de subvenció només pot incloure una activitat, tenint en compte que es 
considera com a tal una actuació concreta d’una temàtica determinada o bé una sèrie 
d’actuacions sempre que formin part d’un conjunt. No s’admetran aquelles solꞏlicituds en les 
quals es presenti com una sola activitat el programa anual d’activitats de l’entitat. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de solꞏlicituds coincideixi en dissabte 
o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Les solꞏlicituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la Seu 
electrònica. 
Cal formular les solꞏlicituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona. 
Els defectes de la solꞏlicitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest 
termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit 
de la seva solꞏlicitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes que 
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preveu la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit 
ulterior.  
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la solꞏlicitud 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 
solꞏlicitud. 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 solꞏlicituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes 
bases corresponen al Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 
– La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari que 
estableixen aquestes bases. 
– L’avaluació de les solꞏlicituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en aquestes 
bases. Per a l’avaluació de les solꞏlicituds, es podran demanar informes específics i/o 
assessorament a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i a l’Institut 
Ramon Muntaner (IRMU), com a entitats especialitzades que tenen com a àmbit de treball el 
suport i la cooperació amb els centres i instituts d’estudis. 
– La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin necessaris, en 
cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
Una vegada avaluades les solꞏlicituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en què  
concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, formularà la proposta de resolució, motivada degudament, la qual expressarà la 
llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la seva quantia, així com la 
relació dels solꞏlicitants exclosos, en la qual s’indicarà la causa d’exclusió.  
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: 
President: 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació.  
Vocals: 
La cap del Servei de Comunicació Cultural. 
La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions. 
Un/a representant de la CCEPC, designat prèviament per l’entitat. 
Un/a representant de l’IRMU, designat prèviament per l’entitat. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, amb veu però sense vot. 

9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan que ha de 
resoldre definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de subvencions. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la solꞏlicitud 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 solꞏlicituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els solꞏlicitants han 
d’entendre desestimades les seves solꞏlicituds per silenci administratiu.  

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

11. Justificació 
a. Documentació i forma de justificar 

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació pel canal electrònic o telemàtic mitjançant el 
model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, al qual hauran 
d’adjuntar la documentació següent: 
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a) Documentació acreditativa del suport de la Diputació en la difusió de les activitats 
subvencionades. 

b) Memòria de l’activitat subvencionada on es reculli la informació següent: tipologia i títol 
de l'activitat, contingut, durada, persones que duen a terme l’activitat (conferenciants, 
ponents, dinamitzadors, etc.), nombre d’assistents, colꞏlaboració amb altres 
centres/entitats i/o universitats, etc. 

Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, 
que s’especifiquen a la seu electrònica. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el període 
d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es 
comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o completar-los en el termini 
de quinze dies hàbils. 
Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada 
inicialment.  
Si l’import justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada sempre que la 
despesa realitzada sigui igual o superior al 80 % del pressupost presentat.  
Quan la reducció de la despesa sigui superior al 20 % del pressupost presentat, es minorarà la 
subvenció aplicant sobre el total justificat el percentatge establert en l’acord de concessió (tant 
per cert que suposa l’import concedit respecte al pressupost presentat). 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 
tretzena, superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que 
s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa 
subvencionable. 

b. Termini de justificació 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de l’any de la 
convocatòria. No s’admetran solꞏlicituds de pròrroga del termini de justificació de la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 

c. Requeriment 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el 
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 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 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent.  
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 

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

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

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

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

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

- En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
- En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es dugui a terme 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

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

19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, 
encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
També caldrà que facin constar el logotip de la Diputació de Girona en tots els cartells, 
programes, tríptics, invitacions i qualsevol altre material de difusió de les activitats 
subvencionades. A l’efecte de la comprovació, cal fer arribar al Servei de Comunicació Cultural 
(comunicaciocultural@ddgi.cat) el material de difusió que faci referència a l’activitat. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que puguin 
correspondre per aplicació del règim que estableix el títol IV de la Llei general de subvencions, 
s’aplicaran les regles següents: 

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible complir l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut. 
En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini 
no superior a quinze dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que 
l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
21. Altres obligacions dels beneficiaris 

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 preveu la legislació aplicable. 
g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars que estableix la 

normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de solꞏlicitar com a 
mínim tres ofertes de 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 un nombre d’entitats 
suficient que puguin portar a terme l’execució, prestació o lliurament requerits, o tret 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. 

h) En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones 
jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 
euros han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 
22. Principis ètics i de conducta 

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

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

b) No 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: 
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1. Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 

2. No solꞏlicitar, directament o indirecta, 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. Colꞏlaborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que se’ls solꞏliciti per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

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

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

23. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 
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 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 

13 de juny. 
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 que sigui d’aplicació per raó de la matèria o del 

subjecte.  
24. Interpretació 

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

25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o la derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin alꞏlegacions o 
que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per 
resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la resolució de la 
convocatòria corresponent, és el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del 
president se n’ha de donar compte en la primera sessió que es dugui a terme del Ple de la 
Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG). 
Disposició derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior, del 
mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.” 
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Segon: Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin alꞏlegacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
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.  
 

24. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a Edicions 
dels Centres i Instituts d'Estudis Locals i Comarcals, any 2023 - 
Comunicació Cultural 

 
“El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2019, 
té com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla 
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la 
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica 
d’ajuts per fomentar l’edició de treballs de recerca dels centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim de lucre que tenen 
com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la defensa del patrimoni 
cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament vinculades amb 
el territori.  
 
L’objecte d’aquestes Bases específiques és, d’acord amb el que preveu l’Ordenança 
general de subvencions i el Pla Estratègic de subvencions de la Diputació, 
l’atorgament de subvencions adreçades als centres i instituts d’estudis locals i 



 

 

 

 

219 

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

comarcals que editin treballs de recerca i aportacions d’interès en els àmbits 
humanístic i científic centrades en el territori de les comarques gironines. 
 
La Diputació de Girona s’ha fixat el compromís d’assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per això, 
i en virtut de les seves competències i com a administració pública supramunicipal, 
s’ha proposat l’objectiu de treballar per a la transformació progressiva de la 
demarcació perquè esdevingui un territori que prioritzi la sostenibilitat social, 
econòmica i ambiental. D’acord amb aquests objectius, mitjançant aquestes bases de 
subvencions es pretén contribuir al compliment dels ODS 12 i 13 de l’Agenda 2030, els 
quals promouen, respectivament, una producció mediambientalment responsable  i la 
disminució de les emissions generadores del canvi climàtic. Per això, s’ha incorporat a 
aquestes bases un criteri de valoració que puntua aquelles publicacions editades amb 
principis de sostenibilitat ambiental i que apliquen criteris d’ecoedició. D’altra banda, 
també s’inclou a les bases un criteri de valoració per als centres d’estudis que pengen 
les recerques publicades en un repositori electrònic d’accés obert i utilitzen llicències 
que afavoreixen un ús ampli dels continguts, la qual cosa dona compliment a l’ODS 4, 
orientat a promoure per a tothom una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a edicions dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer: Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a 
edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals, que es transcriuen 
literalment a continuació:  
 
“Bases específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals 

1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la 
Diputació de Girona per al finançament de les edicions de treballs de recerca i aportacions 
d’interès en els àmbits humanístic i científic dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals 
de les comarques gironines. 
Les edicions objecte de subvenció són les revistes científiques, les actes de reunions 
científiques i les monografies publicades pels centres i instituts d’estudis locals i comarcals que 
compleixin els requisits següents: tenir un mínim de 48 pàgines, que siguin comerciables 
mitjançant llibreries o altres punts de venda i que incloguin el corresponent número d’ISSN o 
ISBN. 
No són objecte de subvenció els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb edició limitada i 
numerada, els butlletins i les obres que només siguin assequibles als socis respectius. 

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

3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable aquella que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en 
les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis subvencionats en 
cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
Despeses subvencionables: retribucions als autors, remuneracions en concepte de drets 
d’autor, treballs de disseny gràfic, maquetació, impressió, correcció, enquadernació, etc. 
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es consideraran 
despeses imputables a la publicació subvencionada aquelles demostrables mitjançant una 
factura el destinatari de la qual sigui el centre d’estudis beneficiari de la subvenció. Així doncs, 
no s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors, tiquets, rebuts o 
altres formes de justificació similars. 
Despeses no subvencionables: No es consideraran despeses subvencionables els tiquets 
d’autopista, despeses de telèfon o altres despeses que no siguin clarament demostrables ni 
estrictament necessàries per a l’edició de la publicació subvencionada. 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens solꞏlicitant de 
la subvenció. 
Període d’execució: del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de l’any de la 
convocatòria. 

4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines que no depenguin 
de cap òrgan de l’Administració. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els solꞏlicitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’imputaran amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries del centre gestor de Comunicació Cultural de l’estat de despeses 
de la Diputació de Girona, i per l’import màxim que assenyali la convocatòria corresponent. 
L’import de les subvencions per distribuir entre els solꞏlicitants no pot superar l’import del crèdit 
assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions 
de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es farà de les solꞏlicituds. Cada 
solꞏlicitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 6 i, atesa la qualificació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, 
es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representarà 
sobre el pressupost de l’activitat. L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 
5.000 €, ni inferior als 1.000 €, excepte si el peticionari solꞏlicita una quantia inferior. 
L’atribució dels imports per a cada solꞏlicitud s’efectuarà seguint el procediment següent: 
S’atorgarà inicialment a cada solꞏlicitud l’import màxim que segons les bases específiques es 
pot concedir (5.000 €), o bé la quantia solꞏlicitada si és inferior a aquest import. Seguidament, 
es reduiran aquests imports proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda. S’atorgarà 
l’import màxim que estableixen les bases a aquelles solꞏlicituds que obtinguin la puntuació més 
alta i es reduirà proporcionalment el percentatge que escaigui d’acord amb l’import total a 
distribuir. En el cas que es disposi de crèdit suficient per atendre totes les solꞏlicituds concedint 
l'import màxim establert (5.000 €) o, si s’escau, l'import màxim solꞏlicitat, es podrà acordar 
concedir aquest import sense tenir en compte la puntuació. 

6. Criteris de valoració 
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Els criteris que serviran per valorar les solꞏlicituds presentades seran els següents: 
1. Aportació original, d’interès per al coneixement i feta amb rigor científic: fins a 15 punts. 
2. Grau de compliment dels criteris de qualitat, prenent com a referència la darrera edició 
publicada pel centre d’estudis solꞏlicitant: fins a 15 punts.  

(S’adjunten com a annex d’aquestes bases els criteris de qualitat de les publicacions 
periòdiques, així com els paràmetres relatius a la presentació de la revista, a la gestió 
editorial i a les característiques dels continguts. En el cas de les monografies, actes de 
congressos i publicacions equivalents, són aplicables els criteris generals de qualitat en 
l’edició científica. De manera subsidiària, i en els aspectes en què siguin aplicables, es 
tindran en compte per a les monografies els criteris de qualitat establerts per a les 
publicacions periòdiques, recollits en l’annex d’aquestes bases.)  
 

Altres criteris de valoració: fins a 12 punts. 
3. La colꞏlaboració i complementarietat editorial amb el sector públic, privat i/o no 
lucratiu (fins a 2,5 punts). 
4. La cooperació amb un altre centre d’estudis, amb una entitat cultural o amb la 
universitat amb voluntat d’optimitzar esforços i recursos (fins a 2,5 punts). 
5. La presència en un repositori electrònic d’accés obert dels exemplars de les 
revistes científiques o publicacions periòdiques editades amb anterioritat  (fins a 2,5 punts). 
 

6. La utilització de llicències que afavoreixin una àmplia difusió i utilització dels 
continguts objecte de difusió (fins a 2,5 punts). 
7. Publicacions editades amb principis de sostenibilitat ambiental i que apliquin com a 
mínim un criteri d’ecoedició (paper procedent de boscos de gestió sostenible, paper lliure de 
clor, tintes vegetals o ecològiques, etc.) (2 punts). 
El criteri e dona compliment a l’ODS 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, en el sentit 
que l’accés al coneixement contribueix a una educació de qualitat. 
El criteri g dona compliment a l’ODS 12, que aconsella una producció ambientalment 
responsable, i a l’ODS 13, orientat a la disminució de les emissions generadores del canvi 
climàtic.  
Per poder optar per les subvencions, les solꞏlicituds han d’obtenir una puntuació mínima de 22 
punts.  

7. Procediment de presentació de les solꞏlicituds 
Les solꞏlicituds s’han de presentar a la Diputació pel canal electrònic o telemàtic i en el termini 
que s’estableixi en la convocatòria. Cada peticionari podrà presentar una única solꞏlicitud. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de solꞏlicituds coincideixi en dissabte 
o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Les solꞏlicituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona 
interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la Seu 
electrònica. 
Cal formular les solꞏlicituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona. 
Els defectes de les solꞏlicitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest 
termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit 
de la seva solꞏlicitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos 
en la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit 
ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que 
acompanyi la solꞏlicitud 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 
solꞏlicitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb 
posterioritat a la concessió. 



 

 

 

 

222 

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

8. Instrucció del procediment i avaluació de les solꞏlicituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes 
bases corresponen al Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació de la Diputació de Girona.  
Les actuacions d’instrucció comprenen: 
– La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 
– L’avaluació de les solꞏlicituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en aquestes 
bases. Per a l’avaluació de les solꞏlicituds, es podran demanar informes específics i/o 
assessorament a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i a 
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), com a entitats especialitzades que tenen com a àmbit de 
treball el suport i la cooperació amb els centres i instituts d’estudis. 
– La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin necessaris, en 
cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 

Una vegada avaluades les solꞏlicituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe en què 
s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.  
El centre gestor de Comunicació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, formularà la proposta de resolució, motivada degudament, la qual expressarà la 
llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la seva quantia, així com la 
relació dels solꞏlicitants exclosos, en la qual s’indicarà la causa d’exclusió.  
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: 
President: 
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació.  
Vocals: 
La cap del Servei de Comunicació Cultural. 
La responsable de la gestió administrativa de la línia de subvencions. 
Un/a representant de la CCEPC, designat prèviament per l’entitat. 
Un/a representant de l’IRMU, designat prèviament per l’entitat. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió 
Avaluadora, amb veu però sense vot. 

9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan que 
resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de subvencions. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la solꞏlicitud 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 solꞏlicituds. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els solꞏlicitants han 
d’entendre desestimades les seves solꞏlicituds per silenci administratiu. 

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

11. Justificació 
11.1. Documentació i forma de justificar 

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació pel canal electrònic o telemàtic mitjançant el 
model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat. 
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, 
que s’especifiquen a la Seu electrònica. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l’actuació 
subvencionada que, 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. 
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Els beneficiaris hauran de justificar l’import total del pressupost presentat. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada 
inicialment.  
Si l’import justificat és inferior, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada sempre que la 
despesa realitzada sigui igual o superior al 80 % del pressupost presentat.  
Quan la reducció de la despesa sigui superior al 20 % del pressupost presentat, es minorarà la 
subvenció aplicant sobre el total justificat el percentatge establert en l’acord de concessió (tant 
per cert que suposa l’import concedit respecte al pressupost presentat). 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 
tretzena, superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que 
s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa 
subvencionable. 
Els centres beneficiaris hauran de lliurar a la Diputació sis exemplars dels títols subvencionats. 

a. Termini de justificació 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de l’any de 
l’aprovació de la convocatòria corresponent. No s’admetran solꞏlicituds de pròrroga del termini 
de justificació de la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 

b. Requeriment 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es requerirà el 
beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 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 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte 
justificatiu corresponent.  
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 

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

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

15. Modificació de les subvencions 
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 solꞏlicitar la modificació del pressupost 
o del percentatge de finançament. 

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

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 s’estableixen en aquestes 
bases. 

3. En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 



 

 

 

 

224 

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

El centre gestor de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació 
serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es dugui a terme 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 29.7 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

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

19. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors. 

20. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona a la pàgina de crèdits de la publicació subvencionada.  
També caldrà que facin constar el logotip de la Diputació de Girona en les invitacions dels 
actes de presentació i en qualsevol altre material que s’editi per a la difusió de les edicions 
subvencionades. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que puguin 
correspondre per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, 
s’aplicaran les regles següents: 

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible complir l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir 
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de 
fixar un termini no superior a quinze dies perquè les adopti, amb l’advertència que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

21. Altres obligacions dels beneficiaris 
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- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 

- Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat 
i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  

- En cas que el títol de l’edició subvencionada sigui finalment diferent al que figura en la 
solꞏlicitud presentada, notificar-ho per escrit a la Diputació de Girona i acreditar que es 
tracta del mateix projecte editorial subvencionat. 

- En el cas de les revistes científiques i les publicacions periòdiques, editar la versió 
electrònica corresponent, la qual s’haurà de posar a disposició del públic des d’un 
repositori d’accés obert que permeti consultar-la a text complet com a molt tard un any 
després d’haver estat publicades en paper. 

- 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 que estableix la 

normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de solꞏlicitar com a 
mínim tres ofertes de 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 un nombre d’entitats 
suficient que els duguin a terme, els prestin o els subministrin, o tret que la despesa 
s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.  

- En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones 
jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 € 
han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 

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

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

b) No 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 bé en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

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

- No solꞏlicitar, directament o indirecta, 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. 
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- Colꞏlaborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que se’ls solꞏliciti per a aquestes 
finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

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

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

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

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 que sigui d’aplicació per raó de la matèria o del 

subjecte.  
24. Interpretació 

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

25. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o la derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin alꞏlegacions o 
que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre-
hi, així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin contra la resolució de la 
convocatòria corresponent, és el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del 
president, se n’ha de donar compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst en 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. 
Disposició derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior, del 
mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases. 
 
ANNEX  
CRITERIS DE QUALITAT EN L’EDICIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
Característiques bàsiques (requisits previs per avaluar la revista) 
1. Menció de l’equip editorial: S’ha de mencionar l’existència d’un consell editorial, de redacció 
o responsable científic. 
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2. Identificació dels autors: En els treballs, hi ha de figurar el nom de l’autor o autors, i la seva 
filiació acadèmica i/o professional. 
3. Lloc d’edició: El lloc d’edició de la revista s’ha de fer constar en un lloc ben visible. 
4. Entitat editora: L’entitat o institució editora de la publicació s’ha de fer constar en un lloc ben 
visible. 
5. Menció del director/editor: A la revista, hi ha de constar el nom del director/s o editor/s de la 
publicació.  
6. Menció de l’adreça de la revista: S’ha de mencionar l’adreça postal o electrònica de 
l’administració de la revista en un lloc ben visible, perquè es puguin dur a terme les solꞏlicituds 
de subscripcions, els intercanvis amb altres revistes, etc. 
Paràmetres relatius a la presentació de la revista 
7. Pàgines de presentació (coberta i portada): Han d’incloure el títol complet, el número d’ISSN, 
el volum, el número, la data i la capçalera bibliogràfica. 
8. Fitxa bibliogràfica: La pàgina de crèdits ha d’incloure la fitxa bibliogràfica de la publicació. 
9. Menció de periodicitat: La revista ha de mencionar la seva periodicitat o, si no, el nombre de 
fascicles que editarà cada any. 
10. Taula de continguts: En cada número s’ha d’incloure una taula de continguts o sumari, on 
consti el títol, l’autor i almenys la pàgina inicial de cada article. 
11. Capçalera bibliogràfica a l’inici de l’article: A l’inici de cada article ha d’aparèixer la 
capçalera bibliogràfica de la revista per indicar-hi la font. 
12. Capçalera bibliogràfica a cada pàgina: La capçalera bibliogràfica també ha d’aparèixer en 
cada pàgina dels articles publicats. 
13. Membres del comitè editorial o del consell de redacció: S’han de mencionar els noms dels 
membres del comitè editorial o del consell de redacció de la revista. 
14. Afiliació institucional dels membres del comitè editorial o del consell de redacció: S’han 
d’indicar els noms de les institucions a les quals estan adscrits els membres del comitè editorial 
(no s’ha de confondre amb el consell assessor o amb el comitè científic: els noms dels 
membres també han d’anar acompanyats dels seus llocs de treball). No n’hi ha prou amb 
indicar-ne el país de procedència. 
15. Afiliació institucional dels autors: S’ha de proporcionar almenys el nom de la institució on 
s’adscriuen l’autor o autors de cada article. Aquesta informació es pot trobar tant al principi com 
al final de cada article, així com en les «llistes de colꞏlaboradors» o «informació dels autors» 
que apareixen entre les primeres o les últimes pàgines de cada fascicle. 
16. Publicació de jornades: En el cas que la revista reculli les actes d’unes jornades, caldrà 
referenciar els membres del comitè científic de les jornades i explicitar el procés de selecció de 
comunicacions. 
Paràmetres relatius a la gestió i la política editorial 
17. Data de recepció i acceptació d’originals: Han d’aparèixer les dues dates. 
18. Identificació: Cada revista ha de tenir el codi ISSN corresponent i anar identificada amb el 
codi de barres corresponent. 
19. Definició de la revista: S’ha de mencionar l’objectiu, la cobertura temàtica i el públic al qual 
es dirigeix la revista. 
20. Sistema de selecció d’articles: En la revista ha de constar el procediment utilitzat per 
seleccionar els articles que s’hi publiquen. 
21. Avaluadors externs: D’acord amb el que és habitual en les revistes científiques, en el 
sistema de selecció d’articles han d’intervenir-hi avaluadors externs al consell editorial o comitè 
de redacció de la revista. 
22. Autors externs: Almenys el 50 % dels treballs publicats han de provenir d’autors externs a 
l’entitat editora de la revista. En el cas de revistes editades per associacions, es consideren 
autors vinculats a l’entitat editora els que formin part de la directiva de l’associació o figurin en 
l’equip de la revista. 
23. Obertura editorial: El comitè editorial o consell de redacció ha d’incorporar persones 
externes als òrgans directius de l’entitat editora de la revista. 
24. Serveis d’informació: La revista ha d’estar inclosa en algun servei d’indexació, resums, 
directoris o bases de dades. 
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25. Compliment de la periodicitat: La revista ha d’editar cada any el nombre de fascicles 
corresponents i expressar-ne la periodicitat. 
Paràmetres relatius a les característiques dels continguts 
26. Contingut original: Els articles han de ser majoritàriament treballs d’investigació, edicions de 
textos antics, comunicacions científiques o creacions originals. 
27. Instruccions als autors: En cada fascicle han d’aparèixer les instruccions als autors sobre 
l’enviament d’originals i resums, així com una referència a la cessió de drets per part de l’autor 
a favor de la revista, tant per a l’edició impresa com per a la comunicació pública de la versió 
electrònica. 
28. Elaboració de les referències bibliogràfiques: En les instruccions als autors s’han d’indicar 
les normes d’elaboració de les referències bibliogràfiques. 
29. Exigència d’originalitat: En la presentació de la revista o en les instruccions als autors s’ha 
de mencionar aquesta exigència per als treballs sotmesos a publicació. 
30. Resums en almenys dos idiomes: S’han d’incloure resums en l’idioma original del treball i 
almenys en un segon idioma. 
31. Paraules clau en almenys dos idiomes: S’han d’incloure paraules clau en l’idioma original 
del treball i almenys en un altre idioma. ” 
 
Segon: Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el 
que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin alꞏlegacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.”  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
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.  
 

25. Aprovació inicial de les bases per al concurs de còmic i novelꞏla gràfica 
Llamps i tintes! - Comunicació Cultural 

 
“La Diputació de Girona va aprovar, mitjançant decret de la Vicepresidència de data 3 
de març de 2021, iniciar una nova colꞏlecció corporativa dedicada a la publicació 
d’obres de còmic i novelꞏla gràfica titulada «Llamps i tintes!» (exp. 2021/2101). 
 
L’objectiu d’aquesta nova línia editorial és incentivar la creació en les modalitats de 
còmic i novelꞏla gràfica i potenciar l’edició d’obres d’aquests gèneres en llengua 
catalana. Es tracta d’un projecte innovador, que té el propòsit de fomentar la lectura i 
acostar la cultura gironina a un públic ampli i transversal, especialment al públic més 
jove i a aquells colꞏlectius que per la seva situació de vulnerabilitat tenen més 
dificultats per accedir a la cultura. Amb aquesta iniciativa, per tant, la Diputació de 
Girona contribueix al compliment del primer i el quart dels objectius de 
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desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, orientats 
a garantir l’accés universal a la cultura i a fomentar l’educació de qualitat, 
respectivament. 
 
La colꞏlecció «Llamps i tintes!» s’ha iniciat amb la publicació d’un primer volum, titulat 
El bròfec, que es va presentar el passat mes d’octubre de 2022. A partir del segon 
volum, i d’acord amb allò que estableix el Decret del vicepresident segon, de data 3 de 
març de 2021 (Exp. 2021/581), la Diputació publicarà dins aquesta colꞏlecció  les obres 
que resultin seleccionades mitjançant un concurs de projectes que es convocarà 
anualment. Amb aquesta fórmula de concurs públic es pretén incentivar la creació en 
l’àmbit del còmic i la novelꞏla gràfica i oferir als autors i autores d’aquest gènere —
guionistes i dibuixants— l’oportunitat de publicar les seves obres. 
 
D’acord amb aquests antecedents i de conformitat amb el que preveuen la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, s’han elaborat les bases 
reguladores del concurs de projectes de còmic i novelꞏla gràfica «Llamps i tintes!» que 
han de regular la convocatòria anual del concurs. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer: Aprovar inicialment les bases específiques reguladores del concurs de 
projectes de còmic i novelꞏla gràfica «Llamps i tintes!», el contingut de les quals es 
transcriu a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS DE PROJECTES DE CÒMIC I 
NOVELꞏLA GRÀFICA «LLAMPS I TINTES!»  
 
1. Objecte i persones destinatàries 
Amb el propòsit d’incentivar la creació en les modalitats de còmic i novelꞏla gràfica i potenciar 
l’edició d’aquests gèneres en llengua catalana, la Diputació de Girona convoca anualment un 
concurs de projectes de còmic i novelꞏla gràfica, subjecte a aquestes bases. 
Hi poden participar persones físiques, aficionades o professionals del còmic i la novelꞏla gràfica 
majors de 18 anys i que compleixin aquests requisits: a) que hagin nascut o resideixin a les 
comarques gironines, o b) que no hagin nascut a les comarques gironines ni hi resideixin però 
que presentin una proposta que estigui relacionada temàticament amb aquestes comarques. 
El projecte seleccionat es publicarà dins la colꞏlecció «Llamps i Tintes!» de la Diputació de 
Girona, prèvia signatura del contracte d’edició corresponent amb l’autor/a o autors/es i amb 
l’abonament dels imports indicats a la base 5 en els termes i condicions que s’hi estipulen. 
2. Presentació de les solꞏlicituds i dels projectes 
Per participar en el concurs caldrà presentar el formulari de solꞏlicitud, signat, on constin les 
dades següents: títol del projecte, sinopsi argumental amb un guió abreujat, descripció dels 
personatges, tot escrit en llengua catalana, així com un breu currículum i les dades de l’autor/a 
o autors/es (no s’admeten pseudònims). 
Juntament amb el formulari, s’haurà de presentar una prova de 4 pàgines acabades del còmic 
(en format JPG o PDF), amb el text en català i les ilꞏlustracions en blanc i negre o en color, 
compaginades com a part d’un àlbum que, un cop s’editi, tindrà una extensió mínima de 48 
pàgines i màxima de 70, més les cobertes. 
Les mides hauran de ser les següents:  
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-mida de la pàgina: 195 mm × 297 mm  
-mida de la taca (pàgina dibuixada): 165 mm × 255 mm  

Si el registre és telemàtic, la proposta s’haurà de presentar en suport electrònic, en un arxiu 
d’un màxim de 10 MG. Si el registre és presencial, les quatre pàgines s’hauran d’imprimir en 
fulls de mida DIN A4. 
Cada concursant pot presentar una única proposta. La proposta la poden presentar un equip de 
guionista i dibuixant o bé una única persona autora de la proposta, del text i del dibuix; no 
s’admetran propostes només de guionistes. Les obres proposades poden estar realitzades en 
qualsevol estil gràfic i/o tractament de gènere, de caràcter experimental, realista o humorístic.  
Caldrà emplenar i signar el model de formulari de solꞏlicitud per al concurs de còmic i novelꞏla 
gràfica «Llamps i tintes!» que estarà disponible al web de la Diputació de Girona. D’acord amb 
l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. La presentació de la documentació es pot fer mitjançant les tres 
modalitats següents:  

-Registre telemàtic: a la Seu electrònica de la Diputació de Girona, des d’on cal 
emplenar la solꞏlicitud genèrica i, un cop formalitzada, adjuntar-hi el formulari annex a 
aquestes bases en format PDF i signat digitalment, i les 4 pàgines del projecte. El 
formulari s’ha de signar digitalment amb l’IdCAT Certificat (o altres certificats admesos), 
però no amb l’IdCAT Mòbil, ja que no permet signar documents en format PDF. 
-Registre presencial: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant 
Martí, 5, 17004 Girona) en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 
hores. Caldrà demanar hora al telèfon 972 185 186. 
-Per correu postal: quan les solꞏlicituds es presentin a les oficines de Correus, caldrà 
que es faci en un sobre obert, per ser datades i segellades pel personal funcionari de 
l’oficina abans de certificar l’enviament. 

El termini per presentar les solꞏlicituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en 
el Butlletí Oficial de la Província i finalitza al cap de seixanta dies naturals. 
Si alguna de les solꞏlicituds té algun defecte esmenable, d’acord amb el que estableix l’article 
68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, es concedirà un termini de deu dies des de la notificació del defecte per tal que la 
persona interessada pugui esmenar-lo. Si transcorregut aquest termini no s’han fet les 
esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit de la seva solꞏlicitud. 
3. Valoració dels projectes 
Els projectes presentats seran avaluats pel Consell Assessor de la colꞏlecció «Josep Pla» de la 
Diputació de Girona, presidit pel president de la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació. Actuarà de secretària la cap del Servei de Comunicació Cultural de la 
Diputació. Si escau, el jurat podrà assessorar-se amb una persona de l’àmbit professional del 
còmic o la novelꞏla gràfica, o amb experiència acreditada en aquest camp. El concurs pot 
quedar desert si el jurat considera que cap dels projectes presentats no té prou qualitat.  
A l’hora d’escollir els projectes, es valorarà positivament que l’argument, imaginari o basat en 
fets reals, estigui relacionat amb personatges, escenaris o episodis de la història, real o 
imaginària, de les comarques gironines. També es valorarà positivament l’adaptació al còmic 
d’obres d’escriptors o escriptores gironins (novelꞏles, narracions, obres teatrals, dietaris, 
reportatges periodístics...).  
Es valoraran també els aspectes següents: a) La qualitat artística del dibuix, és a dir, el 
tractament que se’n fa, la innovació i la diferenciació dels estàndards habituals, i b) L’interès, 
l’atractiu i la qualitat del guió. 
Únicament es podran presentar projectes originals, no desenvolupats com a tals fins a la data 
de presentació al concurs. 
El jurat emetrà el veredicte, el qual s’elevarà a la Presidència de la Diputació, que serà qui 
resoldrà. La decisió serà inapelꞏlable.  
4. Notificació del projecte guanyador 
La resolució de la convocatòria serà notificada a la persona o persones seleccionades i es farà 
pública a la Seu electrònica de la Diputació de Girona, en un període màxim de seixanta dies 
hàbils a partir de la data en què finalitzi el termini de presentació de solꞏlicituds. 
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5. Publicació del projecte seleccionat 
La Diputació de Girona publicarà l’obra seleccionada dins la seva colꞏlecció de novelꞏla gràfica 
«Llamps i Tintes!». Amb aquesta finalitat, un cop s’hagi fet públic el veredicte, se signarà amb 
l’autor/a o autors/es del projecte seleccionat un contracte d’edició, mitjançant el qual es 
formalitzarà la cessió de drets d’explotació i les obligacions de cada part. Com a 
contraprestació dels drets d’autor cedits, la Diputació de Girona abonarà un import total de 
6.000 € bruts. En el cas de les propostes presentades per un equip, aquest import es distribuirà 
de la manera següent: el 40 % per a l’autor o autora del guió i del text (2.400 €) i el 60 % per a 
l’autor o autora de les ilꞏlustracions (3.600 €). 
En el moment de signar-se el contracte al qual es fa referència en el paràgraf anterior, la 
Diputació abonarà a la persona o persones guanyadores un 25 % (1.500 €) de l’import total, i la 
resta de la quantitat (4.500 €) serà lliurada coincidint amb el lliurament definitiu de l’obra. En el 
cas de les propostes presentades per un equip, l’abonament del premi es distribuirà de la 
manera següent: l’autor o autora del guió i dels textos percebrà la quantitat de 600 € en el 
moment de signar el contracte, i 1.800 €  en el moment que lliuri el treball definitiu; i  
l’ilꞏlustrador o ilꞏlustradora percebrà la quantitat de 900 € en el moment de signar el contracte, i 
2.700 € coincidint amb el lliurament definitiu de l’obra. 
La persona o persones guanyadores del concurs es comprometen a lliurar a la Diputació de 
Girona la proposta completament desenvolupada i llesta per ser publicada en format àlbum en 
un termini màxim de dotze mesos un cop s’hagi signat el contracte d’edició. Per efectuar el 
seguiment del procés d’execució del treball guanyador, es designarà, si es considera oportú, un 
equip de tutoria integrat pel director de la colꞏlecció «Josep Pla», dos membres del Consell 
Assessor i la cap del Servei de Comunicació Cultural.  
6. Acceptació de les bases i compromisos de la persona solꞏlicitant 
La participació en la convocatòria implica la plena acceptació d’aquestes bases. La persona 
participant no haurà pogut rebre cap altre ajut que, amb la mateixa finalitat, pugui concedir 
qualsevol altra administració pública o entitat privada. 
- La persona participant no podrà haver estat sancionada administrativament o 
penalment amb la pèrdua d’obtenció d’ajudes o subvencions públiques, i no podrà estar incursa 
en cap prohibició legal que la inhabiliti per a això. 
7. Protecció de dades 
La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de tractar les dades 
personals que les persones solꞏlicitants de la subvenció comuniquin durant el procediment, 
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, en el sentit de l’article 4.7 del 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 
(Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a 
terme les actuacions que se’n derivin establertes per la llei. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i de les 
obligacions legals (article 6.1 c). En cas que la tramitació de la solꞏlicitud impliqui la 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones solꞏlicitants 
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, solꞏlicitud 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. 
8. Principis ètics i de conducta 
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, s’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, les persones beneficiàries d’ajuts públics, en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. 

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

subvencions o ajuts, o bé en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

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

- No solꞏlicitar, 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. 

- Colꞏlaborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui solꞏlicitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, seran d’aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 
84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles 
conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions. 
9. 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.  

10. 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. 
11. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i són vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin alꞏlegacions o 
que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre-
hi, així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin contra la resolució de la 
convocatòria corresponent, és el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del 
president, se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
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L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases previst en 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. 
Disposició derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma anterior, del 
mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes bases.” 
 
Segon: Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores del concurs 
de projectes de còmic i novelꞏla gràfica «Llamps i tintes!», 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 
alꞏlegacions o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i 
perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els errors, defectes o les omissions 
que eventualment s’hi puguin advertir, així com les modificacions puntuals no 
substancials, sempre i quan no generin despesa econòmica.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 25è, senyor secretari. L’aprovació 
inicial de les bases per al concurs de còmic i novelꞏla gràfica Llamps i tintes!, senyor 
Piñeira. 
El vicepresident senyor Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes gràcies, 
senyor president. Quan abans comentava que un dels objectius de l’àrea de 
Comunicació Cultural, que en té dos, un és el suport a l’edició que fan tercers, l’altre és 
el suport, bé, més que el suport, l’edició pròpia. I ho fem a través de les diferents 
colꞏleccions. Aquestes colꞏleccions tenen un consell assessor que ens ajuda a definir 
els trets d’aquesta colꞏlecció i que ens ajuda també a marcar les línies estratègiques 
de futur. I en el marc de la colꞏlecció Josep Pla, has de fer una reflexió estratègica en 
el sentit que no teníem cap colꞏlecció de novelꞏla gràfica i de còmic, perquè ens 
entenguem colꞏloquialment. I sobre la necessitat d’implementar-ho. Primera, perquè és 
un gènere amb uns codis estilístics, amb uns cànons propis i, per tant, molt 
diferenciats. Segona, perquè és un gènere literari homologable pel que fa a qualitat a 
qualsevol altre tipus de gènere literari i també perquè és un gènere que és difícil que 
es publiqui en la nostra demarcació i en el conjunt del país. Quart, perquè si bé en 
altres llocs, com per exemple a França, ja gaudeix de prestigi i de reconeguda 
solvència, aquí encara costa i es considera un gènere de segona i pensem que no ha 
de ser així. I cinquena, perquè és un gènere que té dificultats per sortir al mercat si no 
té suport propi o es promou des de l’administració. Finalment, hi havia un darrer 
objectiu que es va plantejar, que és que ens permet arribar primera a uns públics molt 
diferents dels que arribem habitualment amb les nostres colꞏleccions. Per tant, és un 
públic molt més transversal. I fins i tot des del punt de vista de l’edat, és un públic molt 
més jove. Per això es va impulsar aquesta colꞏlecció de novelꞏla gràfica Llamps i tintes! 
Ja hem publicat i presentat el primer número, que és el bròfec que vam fer arribar als 
diferents diputats i diputades. La primera que vam editar va ser una prova pilot, 
aquesta del bròfec. Ja vam escollir la segona a través d’unes bases que el títol serà 
Somnis entre la boira, de Lluís Recasens i Àngel Marí. I aquí portem les bases per triar 
la tercera. Ho retribuïm, aquesta publicació, amb 6.000 euros, que es distribueixen 60 



 

 

 

 

234 

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

60 % per a l’autor o autora de les ilꞏlustracions i 40 % per l’autor o autora del guió i el 
text. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? Entenem, 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.  
 
26. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per al 

finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport 
2023 - Servei d'Esports 

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

1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions del Servei d’Esports de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines, d’acord amb els programes definits a l’annex. 
Els programes de subvencions esmentats tenen les finalitats següents: 
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport 

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

Programa B. Suport a l’esport federat 
B1. Suport a l’activitat esportiva federada. 
B2. Suport a l’esport d’alta competició. 
B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats. 
B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats  
B5. Suport als actes commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives. 

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

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

Programa F. Suport a l’esport adaptat  
Aquestes subvencions tenen impacte, principalment, sobre els següents objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030: 

- Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les 
persones a totes les edats. 

- Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i 
nenes. 

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

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

- Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. 
 
2. Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública, que ha d’aprovar la Junta de Govern. Les 
subvencions es concedeixen mitjançant la comparació de les solꞏlicituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d’acord amb 
els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). 
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 alꞏlegar com a 
precedents.  
 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en 
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels 
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. 
En el cas dels subprogrames A3 i A4, de construcció, rehabilitació i millora de béns 
inventariables, el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi 
concret per al qual es concedeix la subvenció no pot ser inferior a 5 anys en cas de 
béns inscriptibles en un registre públic ni a dos anys per a la resta de béns. 
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La contractació de les actuacions subvencionades s’ha d’efectuar d’acord amb la 
legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i la resta de normativa 
aplicable vigent en matèria de contractació. 
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens solꞏlicitant de la subvenció. 
Tampoc es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàlꞏlic 
sense la retenció fiscal corresponent. 
Els períodes d’execució per a cada programa són els que figuren en els annexos 
d’aquestes bases. 
 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions dels diferents programes 
objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

Programa A: els ajuntaments de la demarcació de Girona, les entitats 
municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms. Per al 
subprograma A3 i A4 també poden concórrer a la convocatòria les entitats 
esportives sense ànim de lucre, de la demarcació de Girona, declarades 
d’utilitat pública. 
Programa B: les entitats de la demarcació de Girona inscrites o adscrites al 
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de 
finalització del termini de presentació de les solꞏlicituds. Per al subprograma 
B3, «Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats», també poden 
concórrer a la convocatòria les federacions esportives catalanes que 
compleixin l’objecte d’aquest subprograma. 
Programa C: els consells esportius de la demarcació de Girona. 
Programa D: els ajuntaments, els centres educatius públics i els privats 
concertats o les seves associacions escolars, que imparteixin educació infantil 
o primària, i les entitats esportives sense ànim de lucre de la demarcació de 
Girona.  
Programa F: els ajuntaments de la demarcació de Girona, les entitats 
municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms; associacions i 
altres entitats sense ànim de lucre, i que organitzin programes de promoció de 
l’activitat física adaptada i l’esport adaptat dirigides a persones amb 
discapacitat residents a les comarques gironines. 

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els solꞏlicitants 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. Criteris de valoració per a la fixació de l’import de la subvenció 
Els criteris de valoració per a cada subprograma tenen en compte els ODS (Agenda 
2030 de desenvolupament sostenible) fixats en el punt 1 d’aquestes bases, i són els 
que figuren en els annexos d’aquestes. 
 
6. Determinació de l’import de les subvencions  
L’import de les subvencions a distribuir entre els solꞏlicitants no pot superar l’import del 
crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions són les que es determinen 
específicament en cada convocatòria. 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es realitzi.  
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Cada solꞏlicitud s’avalua d’acord amb els criteris establerts a l’annex, i atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta 
en la convocatòria, es determina l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.  
Els imports màxims i mínims de les subvencions concedides a cada programa són els 
que figuren en l’annex d’aquestes bases. 
 
7. Procediment de presentació de les solꞏlicituds 
El nombre de solꞏlicituds que pot presentar una entitat per a cada subprograma, 
s’estableix en els annexos d’aquestes bases.  
Cal formular les solꞏlicituds mitjançant el model normalitzat per a cada subprograma 
que es troba disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat 
de la documentació annexa que es requereixi a cada full de solꞏlicitud del subprograma 
corresponent i que també s’indica en els annexos d’aquestes bases. 
La documentació s’ha d’annexar a la solꞏlicitud 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. 
Les solꞏlicituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es poden utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que 
s'especifiquen a: https://seu.ddgi.cat. 
Cada solꞏlicitud ha de tenir el seu registre d’entrada i s’ha de presentar, per via 
electrònica o telemàtica a la Diputació, en el termini que s’estableixi en la convocatòria 
a través de les plataformes telemàtiques següents:  

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

En cas que el dia de finalització del termini de presentació de solꞏlicituds coincideixi en 
dissabte o festiu, aquest termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
Els defectes de la solꞏlicitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva solꞏlicitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos en la legislació de procediment administratiu, 
i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la solꞏlicitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin i prèvia audiència de la persona interessada i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la solꞏlicitud 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 solꞏlicituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei d’Esports de la Diputació de Girona. 
Les activitats d’instrucció comprenen: 

1. La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari que estableixen aquestes bases. 
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2. L’avaluació de les solꞏlicituds, efectuada de conformitat amb els criteris que 
estableixen 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 solꞏlicituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe 
en què s’ha concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei d’Esports, 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 solꞏlicitants exclosos, en què s’indiqui la causa de 
l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada pels membres 
següents:  
President:  El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 

Esports i Educació. 
Vocals: El diputat del Servei d’Esports. 
  El cap del Servei d’Esports. 
  La tècnica d’activitats del Servei d’Esports. 
 El funcionari/ària encarregat de la gestió de subvencions a entitats. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona poden designar un/a representant a la 
comissió avaluadora, el qual hi té veu però sense vot. 
 
9. Procediment de resolució, notificació i règim de recursos 
La proposta de resolució s’ha de sotmetre a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resol definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.  
La resolució ha de contenir, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que 
no hagin obtingut la subvenció per haver-se esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a 
la convocatòria, i cal indicar la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari renuncia a 
la subvenció, l’òrgan concedent pot acordar concedir la subvenció al solꞏlicitant o 
solꞏlicitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia 
s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les solꞏlicituds denegades. 
D’acord amb l’article 63 del Reglament de la Llei general de subvencions, l’òrgan 
concedent ha de comunicar aquesta opció a l’interessat per tal que accedeixi a la 
proposta de subvenció en el termini improrrogable de 15 dies. Una vegada l’interessat 
hagi acceptat la proposta, l’òrgan administratiu dictarà l’acte de concessió i el 
notificarà. 
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la solꞏlicitud dels quals s’hagi desestimat. A més a més, es publica al lloc 
web de la Diputació de Girona, dintre del programa corresponent.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini 
màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les 
solꞏlicituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, 
els solꞏlicitants han d’entendre desestimades les seves solꞏlicituds per silenci 
administratiu. 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Alternativament, i de 
forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu 
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davant del jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació. 
 
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari 
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.  
 
11. Justificació 

a. Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, 
que està disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar la 
documentació complementària que estableixen els annexos d’aquestes bases. 
S’han utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s'especifiquen a: https://seu.ddgi.cat.  
La documentació complementària s’ha d’annexar a la solꞏlicitud 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’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina 
com a tal en l’acord d’atorgament de la subvenció. 
A l’efecte de la justificació es poden presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït durant el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, s’ha de comunicar a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.  

b. Termini 
Els terminis per justificar les accions subvencionades per a cada programa són els que 
s’estableixen en els annexos d’aquestes bases. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, aquest termini finalitza el dia hàbil següent. 
En relació amb els subprogrames A3 i A4 es podrà demanar una pròrroga del termini 
de justificació. Aquests es podran ampliar mitjançant una resolució del president de la 
Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. L’ampliació del termini de justificació comporta també la 
del període d’execució de les despeses subvencionades previst en la base 3a. El 
termini màxim perquè els beneficiaris solꞏlicitin una pròrroga és de fins a quinze dies 
naturals abans de la finalització dels terminis de justificació anteriors. 

c. 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. 

d. 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 proporcionalment la subvenció 
en els casos següents: 
1. Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, 

especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
2. En el 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. Si el cost de l’actuació 
resulta finalment superior al previst en la solꞏlicitud, la subvenció es mantindrà 
en la quantia atorgada inicialment. 

3. Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat en la base 13, superin la despesa efectiva. 

 
12. Pagament  
Un cop justificada correctament cada subvenció, la Diputació efectuarà, mitjançant 
transferència bancària, els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en proporció 
als justificants de la despesa presentats i que hagin estat comprovats de forma 
favorable per l’òrgan gestor corresponent.  
En les subvencions per despeses d’inversions i transferències de capital es pagarà en 
concepte de bestreta, prèvia acceptació expressa de la subvenció, sense la 
presentació prèvia de la justificació, l’import que es determini en l’acord de concessió 
de la subvenció. Aquest import es calcula en funció del crèdit assignat a la 
convocatòria amb càrrec al pressupost vigent. L’import restant de la subvenció 
s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu, d’acord amb el que estableix el 
paràgraf anterior, amb càrrec a l’anualitat pressupostària assignada. 
 
13. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases 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 solꞏlicitud  
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
solꞏlicitar la reformulació de l’objecte de la solꞏlicitud de subvenció. 
 
16. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
solꞏlicitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament.  
 
17. Invalidesa, revocació, reintegrament i renúncia 
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La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions, amb 
l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

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 estableix la normativa reguladora de subvencions. 

No s’aplicarà l’exigència d’interessos de demora en el cas de revocacions i/o renúncies 
de subvencions que hagin estat satisfetes mitjançant bestreta de manera anticipada a 
la justificació. 
El Servei d’Esports ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació, 
reintegrament i renúncia de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació és 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 faci amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
19. Protecció de dades 
Les dades personals que els solꞏlicitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas 
que la tramitació de la solꞏlicitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a 
la Diputació de Girona, les persones solꞏlicitants han d’informar les persones afectades 
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts en el Reglament general 
de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, solꞏlicitud 
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 la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
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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, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a quinze dies, i l’ha d’advertir de manera 
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és 
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic 
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un 
termini no superior a quinze dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha 
d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
22. Altres obligacions del beneficiaris 

1. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 
que fonamenta la concessió de les subvencions. 

2. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també 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 que estableix la legislació aplicable. 
7. 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 solꞏlicitar 
com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contractació 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. 

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. 

9. En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones 
jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 
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. 
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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, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 
activitat assumeixen les obligacions següents: 

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

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

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

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

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

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

10. 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. 

11. Colꞏlaborar 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 solꞏlicitin 
per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim 
sancionador que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l’article 84 pel 
que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles 
conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de subvencions. 
 
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 pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
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 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 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 la 
derogació.  
 
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
alꞏlegacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, és el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del 
president se n’ha de donar compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la 
Diputació. 
 
Disposició addicional segona 
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 derogatòria 
Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada qualsevol altra norma 
anterior, del mateix rang o inferior, en tot allò que s’oposi al contingut d’aquestes 
bases.   
“ANNEX «BASES ESPECÍFIQUES»  
 
PROGRAMA A. SUPORT ALS MUNICIPIS PER A LA PROMOCIÓ I EL FOMENT DE 
L’ACTIVITAT FISICOESPORTIVA I L’ESPORT 
 
SUBPROGRAMA A1. SUPORT ALS PROGRAMES MUNICIPALS DE PROMOCIÓ 
DE L’ACTIVITAT FISICOESPORTIVA  
 
1. Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del 
desenvolupament de les activitats incloses en els programes de promoció de l’activitat 
fisicoesportiva dels municipis de les comarques gironines.  
S’entén com a programa de promoció de l’activitat fisicoesportiva totes aquelles 
activitats promogudes per l’ajuntament que es duran a terme dins del període 
d’execució als equipaments i/o espais municipals. En queden excloses les entrades a 
les piscines municipals d’estiu.  
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Les activitats promogudes per l’ajuntament hauran de tenir una durada de, com a 
mínim, 1 mes i una periodicitat mínima d’1 dia a la setmana. 
 
2. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 
Només es pot presentar una solꞏlicitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és: 

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
 

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

 
4. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 

a) Dades de l’activitat 
� Periodicitat setmanal de l’activitat (fins a 10 punts):  

o 1 dia  2 punts 
o 2 dies  4 punts 
o 3 dies  6 punts 
o 4 dies  8 punts 
o 5 o més dies  10 punts 

 
� Durada de l’activitat (fins a 10 punts):  

o Mensual 2 punts 
o Bimensual 4 punts 
o 1 trimestre 6 punts 
o 2 trimestres 8 punts 
o 3 trimestres / anual 10 punts 

 
b) Dades de participació 

� Nombre total de participants (fins a 20 punts):  
� Menys del 5 % de la població del municipi  0 punts 
� Del 5 al 9,99 % de la població del municipi 4 punts 
� Del 10 al 14,99 % de la població del municipi 8 punts 
� Del 15 al 19,99 % de la població del municipi 12 punts 
� Del 25 al 34,99 % de la població del municipi 16 punts 
� Més del 35 % de la població del municipi 20 punts 

 
� Percentatge de participants de més de 64 anys (fins a 20 punts): 

� Menys del 5 % del total absolut de participants 0 punts 
� Del 5 al 14,99 % 4 punts 
� Del 15 al 29,99 % 8 punts 
� Del 30 al 44,99 % 12 punts 
� Del 45 al 59,99 % 16 punts 
� Més del 60 % 20 punts 

 
� Percentatge de participants femenins (fins a 20 punts):  

� Menys del 10 % del total absolut de participants 4 punts 
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� Del 10 al 29,99 % 8 punts 
� Del 30 al 49,99 % 12 punts 
� Del 50 al 60 % 16 punts 
� Més del 60 % 20 punts 

 
� Percentatge de participants amb discapacitats (fins a 20 punts):  

� Menys de l’1 % del total absolut de participants 0 punts 
� De l’1 al 5 % 8 punts 
� Del 5 al 9,99 % 12 punts 
� Del 10 al 20 % 16 punts 
� Més del 20 % 20 punts 

 
La puntuació final s’obté de la suma de les puntuacions obtingudes en els diferents 
criteris de valoració. Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada 
paràmetre, les solꞏlicituds s’ordenen de més a menys puntuació obtinguda. En cas 
d’empat, es prioritza la de més durada de l’activitat i, si continua havent-hi algun 
empat, es prioritza la de més periodicitat. 
 
5. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, s’atendran les solꞏlicituds per ordre de més a menys 
puntuació obtinguda segons el quadre d’imports següent i fins a esgotar el pressupost 
disponible. En cas d’empat, es prioritza la de més durada de l’activitat i, si continua 
havent-hi algun empat, es prioritza la de més periodicitat.  
 

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

Més de 60.000  10.000,00    
 

Preu punt × nre. punts 
obtinguts 

De 45.000 a 59.999   8.000,00  
De 30.000 a 44.999   6.000,00  
De 15.000 a 29.999   4.000,00  
De 10.000 a 14.999   3.000,00  
De 5.000 a 9.999   2.000,00  
De 1.000 a 4.999   1.000,00  
Menys de 1.000   500,00  

 
En qualsevol cas, l’import màxim de la subvenció és de 12.000 €. Les subvencions 
no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat a la solꞏlicitud.  
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és la següent: 
 

4. Compte justificatiu normalitzat. 
5. Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 

Girona. 
 
SUBPROGRAMA A2. SUPORT A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS 
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1. Objecte 
Aquest programa està destinat a donar suport als municipis per a l’organització 
d’esdeveniments esportius amb un pressupost mínim de despesa de 3.000 €. 
 
2. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 
Cada entitat pot presentar un màxim de 3 solꞏlicituds dins del termini que s’estableixi 
en la convocatòria. Cada solꞏlicitud ha de tenir una entrada i registre propi. No 
s’acceptarà més d’una solꞏlicitud per un sol registre. 
 
La documentació que cal presentar és: 

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
 

3. Període d’execució 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior de la 
convocatòria al 31 d’octubre de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 
Per optar a l’atorgament de la subvenció s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 
40 punts. 
 
Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 
 Durada de l’esdeveniment (fins a 15 punts): 

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

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

� Provincial 10 punts 
� Autonòmic 15 punts 
� Estatal 20 punts 
� Internacional 25 punts 

 
 Característiques dels participants (fins a 30 punts):  

 Esportistes femenines 
.1. Menys del 10 % 0 punts 
.2. Entre el 10 i el 29,99 % 2 punts 
.3. Entre el 30 i el 59,99 % 5 punts 
.4. Més del 60 % 10 punts 

 Esportistes amb discapacitat 
.1. Menys del 10 % 0 punts 
.2. Entre el 10 i el 29,99 % 2 punts 
.3. Entre el 30 i el 59,99 % 5 punts 
.4. Més del 60 % 10 punts  

 Esportistes estrangers  
.1. Menys del 10 % 0 punts 
.2. Entre el 10 i el 29,99 % 2 punts 
.3. Entre el 30 i el 59,99 % 5 punts 
.4. Més del 60 % 10 punts  
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 Total d’esportistes participants (fins a 15 punts):  
� Menys de 150 participants 0 punts 
� De 151 a 250 participants 5 punts 
� De 251 a 750 participants 10 punts 
� Més de 750 participants 15 punts 

 
 Tipus d’esdeveniment (fins a 15 punts):  

� Federat 5 punts 
� Social 15 punts 

 
5. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. En 
qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per activitat organitzada és de 1.000 € i 
l’import màxim de la subvenció de 5.000 €. En cas d’empat, es prioritza la de més 
participants i, si continua havent-hi algun empat, es prioritza la de més durada. 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat 
a la solꞏlicitud. S’atendran les actuacions per ordre de més a menys puntuació fins a 
esgotar el pressupost disponible. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 1 de 
novembre de l’any de la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és la següent: 

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 

 
SUBPROGRAMA A3. SUPORT A LES ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS 
 
3.  Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de 
subvencions als municipis i les entitats esportives declarades d’utilitat pública per a 
actuacions d’inversió d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels 
equipaments esportius existents a la província de Girona i que tinguin per objecte la 
substitució, el condicionament o la millora d’un dels tipus d’actuació següents: 
a) Material esportiu inventariable;  
b) Paviment, protecció o enllumenat de l’espai esportiu;  
c) Coberta dels equipaments esportius; 
d) Sistemes de seguretat antibolcatge de porteries mòbils;  
e) Platja, vasos o instalꞏlacions tècniques de la piscina;  
f) Sistemes d’antiofegament a les piscines;  
g) Vestidors;  
h) Accessibilitat; 
i) Grades i serveis per al públic; 
j) Altres. 
Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents: 
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a)  S’han de fer en instalꞏlacions esportives de les quals siguin titulars les entitats 
solꞏlicitants i que estiguin incloses en el Cens d’equipaments esportius de 
Catalunya (CEEC).  

b)  Han de ser obres menors, amb un pressupost de contracte no inferior a dos mil 
cinc-cents euros (2.500,00 €) ni superior a trenta-nou mil nou-cents noranta-nou 
(39.999,99 €), ambdós amb l’IVA exclòs, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic.  

 
4. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 
Només es pot presentar una solꞏlicitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és: 

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Certificat del Cens d’equipaments esportius de Catalunya (de l’equipament o 
equipaments en què s’executi l’actuació). 

5. Període d’execució 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de gener de l’any anterior al de la 
convocatòria al 31 de desembre de l’any de la convocatòria. 
 
6. Criteris de valoració 
Les solꞏlicituds s’avaluen mitjançant la documentació presentada per les entitats 
peticionàries, d’acord amb la puntuació que correspongui en funció dels paràmetres 
següents: 
 
a) Nombre d’habitants empadronats al municipi (fins a 10 punts): 

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

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

� Altres 2 punts 
� Grades i serveis per al públic 4 punts 
� Material esportiu inventariable 6 punts 
� Vestidors 8 punts 
� Accessibilitat 10 punts 
� Sistemes d’antiofegament a les piscines 12 punts 
� Platja, vasos o instalꞏlacions tècniques de la piscina 14 punts 
� Sistemes de seguretat antibolcatge de porteries mòbils 16 punts 
� Coberta dels equipaments esportius 18 punts 
� Paviment, protecció o enllumenat de l’espai esportiu  20 punts 

 
 
c) Concessió de subvencions de la Diputació de Girona pel subprograma A3 durant 

l’any anterior:  
� S’ha concedit alguna subvenció 0 punts 
� S’ha concedit alguna subvenció, però s’hi ha renunciat 10 punts 
� No s’ha concedit cap subvenció 20 punts  
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Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada paràmetre s’ordenen les 
solꞏlicituds de més a menys puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza el 
municipi de menys població. 
 
7. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. L’import de 
la subvenció varia en funció de la puntuació obtinguda, de la manera següent: 
 

Puntuació  Subvenció 
De  Fins a  Import màxim 

 15 punts  1.250,00€ 
16 punts  23 punts  2.500,00€ 
24 punts  31 punts  5.000,00€ 
32 punts  39 punts  7.500,00€ 
40 punts  50 punts  10.000,00€ 

 
S’atendran les actuacions, per odre de més a menys puntuació, fins a esgotar el 
pressupost disponible.  
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost 
presentat a la solꞏlicitud. 

 
8. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 31 de 
desembre de l’any de la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és la següent: 

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 

 
SUBPROGRAMA A4. SUPORT A LA RENOVACIÓ DEL PAVIMENT ESPORTIU 
DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS  
 
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de 
subvencions per renovar el paviment esportiu (s’entén com a paviment esportiu 
l’espai de l’equipament esportiu on es desenvolupa la pràctica esportiva) dels 
equipaments esportius de titularitat pública o de les entitats esportives de la 
demarcació de Girona declarades d’utilitat pública, perquè ha superat la seva vida 
útil o perquè no ofereix les condicions de pràctica necessàries per garantir la seguretat 
dels usuaris i la qualitat del joc. 
Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents: 

a)  S’han de fer en equipaments esportius de la província de Girona censats al 
cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, de les quals 
siguin titulars les entitats públiques solꞏlicitants o les entitats esportives 
declarades d’utilitat pública. 

b) La subvenció ha de ser per a l’actuació solꞏlicitada, el destí de la qual no es pot 
modificar. 

c)  El cost de l’actuació ha de ser igual o superior a 40.000 €, amb l’IVA exclòs. 
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2. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 
Només es pot presentar una solꞏlicitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és: 

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Certificat del Cens d’equipaments esportius de Catalunya. 

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

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

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

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

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

 
c)  Concessió de subvencions de la Diputació de Girona pel subprograma A4 durant 

l’any anterior: 
� S’ha concedit alguna subvenció 0 punts 
� S’ha concedit alguna subvenció, però s’hi ha renunciat 10 punts 
� No s’ha concedit cap subvenció 20 punts  

 
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes, les solꞏlicituds s’ordenen de més a 
menys puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la substitució del paviment al 
municipi amb menys població. 
 
5. Import de la subvenció 
Les actuacions s’atendran, per odre de més a menys puntuació, fins a exhaurir 
el pressupost disponible. Per a cada actuació a subvencionar, l’import màxim és de 
25.000,00 €. 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost 
presentat a la solꞏlicitud. 

 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
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El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 31 de 
desembre de l’any de la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és la següent: 

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 

 
PROGRAMA B. SUPORT A L’ESPORT FEDERAT 
 
SUBPROGRAMA B1. SUPORT A L’ACTIVITAT ESPORTIVA DE COMPETICIÓ 
 
1. Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del 
desenvolupament de l’activitat esportiva de competició de les entitats esportives amb 
un pressupost mínim de l’activitat de 3.000 €.  
 
2. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 
Només es pot presentar una solꞏlicitud per entitat i dins del termini que s’estableix en la 
convocatòria. 
La documentació que cal presentar és: 

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Acreditació del signatari. 
Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. 

 
3. Període d’execució 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior al de 
la convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 
Per optar a l’atorgament de la subvenció s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 
30 punts. 
Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
 
a) Dades de l’activitat 

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

o Pel fet de disposar del programa 5 punts 
 

o En funció del nombre d’esportistes: 
o 1 o 2 esportistes  1 punt 
o 3 o 4 esportistes 2 punts 
o 5 o 6 esportistes 3 punts 
o 7 o 8 esportistes 4 punts 
o 9 esportistes o més 5 punts 

 
� Nivell de competició (fins a 10 punts):  

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

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

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

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

 
b) Dades de participació 

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

 
� Percentatge de participants de 6 a 16 anys (fins a 10 punts): 

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

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

o Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 10 al 24,99 % del total absolut de participants 4 punts 
o Del 25 al 49,99 % del total absolut de participants 8 punts 
o Del 50 al 59.99 % del total absolut de participants 12 punts 
o Del 60 al 69,99 % del total absolut de participants 16 punts 
o Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts 

 
� Percentatge de participants amb discapacitats (fins a 20 punts):  

o Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 10 al 24,99 % del total absolut de participants 4 punts 
o Del 25 al 49,99 % del total absolut de participants 8 punts 
o Del 50 al 59.99 % del total absolut de participants 12 punts 
o Del 60 al 69,99 % del total absolut de participants 16 punts 
o Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts 

 
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes, les solꞏlicituds s’ordenen de més a 
menys puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la de més participants i, si 
continua havent-hi algun empat, es prioritza la de més durada. 
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5. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. L’import 
màxim de les subvencions és de 2.000 €. 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost 
presentat a la solꞏlicitud. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és la següent: 

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació del signatari. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 

 
PROGRAMA B2. SUPORT A L’ESPORT D’ALTA COMPETICIÓ 
 
1. Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades de l’esport 
d’alta competició de les entitats esportives gironines, sense ànim de lucre, amb un 
pressupost mínim de 3.000,00€, que participen amb equips en les categories 
absolutes o sènior de les competicions regulars federades de les modalitats esportives 
següents: 
 



 

 

 

 

255 

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

 
 

2. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 
Només es pot presentar una solꞏlicitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
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La documentació que cal presentar és: 
Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Acreditació del signatari. 
Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. 

 
3. Període d’execució 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de juliol de l’any anterior al de la 
convocatòria al 30 de juny de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 
Es valoren només aquelles subvencions que estan incloses dins la modalitat esportiva 
i el nivell de competició definits a l’objecte. 
 
5. Import de la subvenció 
Les subvencions seran d’un import màxim del 50 % del pressupost de l’activitat i 
d’acord amb el quadre següent: 
 

Modalitat Nivell de competició Import màxim 

Bàsquet 

LEB Or         25.000 €  

LEB Plata         15.000 €  

Lliga EBA         10.000 €  

Lliga femenina 2         15.000 €  

Bàsquet en cadira rodes 
Lliga Nacional         25.000 € 

Lliga Catalana         15.000 €  

Cúrling Lliga Nacional         10.000 €  

Futbol 

1a Nacional RFEF         25.000 €  

2a Nacional RFEF         20.000 €  

3a Nacional RFEF         10.000 €  

Futbol Sala 
2a Divisió Federació FUTSAL 10.000 €  

2a Divisió “B” Federació FUTSAL 5.000 € 

Handbol 
Divisió Plata         25.000 €  

1a Nacional         15.000 €  

Hoquei sobre patins 

OK Lliga         20.000 €  

OK Lliga Plata         10.000 €  

Europa           5.000 €  

Hoquei sobre gel Lliga Nacional         25.000 €  

Judo 
Lliga Europea           5.000 €  

Lliga Nacional         10.000 €  

Rugbi 
Divisió d’Honor         25.000 €  

Divisió d’Honor B         15.000 €  

Voleibol 
Superlliga         25.000 €  

1a Nacional         10.000 €  

Tennis de taula Superdivisió         10.000 €  
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Divisió d’Honor           5.000 €  

Futbol de platja 1a Nacional         5.000 € 

Curses orientació Divisió d’Honor 5.000 € 

Gimnàstica  

1a Divisió Lliga Iberdrola 5.000 € 

2a Divisió Lliga Iberdrola 2.500 € 

3a Divisió Lliga Iberdrola 1.500 € 

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

Compte justificatiu. 
Acreditació del signatari. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 
En el cas de subvencions d’import igual o superior a 30.000 euros caldrà 
presentar un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de 
comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, 
dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, 
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. 
L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets 
comprovats i les conclusions obtingudes. 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.  
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes 
anuals a un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de 
comptes, serà aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el 
compte justificatiu.   
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix 
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació 
dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu 
l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.  
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €. 
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SUBPROGRAMA B3. SUPORT A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS FEDERATS 
 
1. Objecte 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives per a 
l’organització de campionats de Catalunya, d’Espanya i de les competicions 
internacionals reconegudes per les seves federacions esportives oficials, i amb un 
pressupost mínim de despesa de 3.000 €. 
 
2. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 
Cada entitat pot presentar una solꞏlicitud per modalitat esportiva i nivell de competició, 
amb un màxim de 3 solꞏlicituds per entitat, dins del termini que s’estableixi en la 
convocatòria. Cada solꞏlicitud ha de tenir una entrada i registre propi. No s’acceptarà 
més d’una solꞏlicitud per un sol registre. 
La documentació que cal presentar és: 

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Acreditació del signatari. 
Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. 
Document de la Federació corresponent acreditant l’organització de 
l’esdeveniment i el nivell de la competició. 

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

� 1 dia 5 punts 
� Entre 2 i 3 dies 10 punts 
� 4 dies o més 15 punts 

 
.4.2. Nivell de competició (fins a 25 punts): 

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

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

 Esportistes femenines 
.1. Menys del 10 % 0 punts 
.2. Entre el 10 i el 29,99 % 2 punts 
.3. Entre el 30 i el 59,99 % 5 punts 
.4. Més del 60 % 10 punts 

 Esportistes amb discapacitat  
.1. Menys del 10 % 0 punts 
.2. Entre el 10 i el 29,99 % 2 punts 
.3. Entre el 30 i el 59,99 % 5 punts 
.4. Més del 60 % 10 punts 
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 Esportistes estrangers 
.1. Menys del 10 % 0 punts 
.2. Entre el 10 i el 29,99 % 2 punts 
.3. Entre el 30 i el 59,99 % 5 punts 
.4. Més del 60 % 10 punts 

 
d) Total d’esportistes participants (fins a 15 punts): 

� Menys de 250 participants 5 punts 
� De 250 a 750 participants 10 punts 
� Més de 750 participants 15 punts 

 
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes, les solꞏlicituds s’ordenen de més a 
menys puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la de més participants i, si 
continua havent-hi algun empat, es prioritza la de més durada. 
 
5. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. En 
qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per activitat organitzada és de 1.000 € i 
l’import màxim de la subvenció de 5.000 €. 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat 
a la solꞏlicitud. S’atendran les actuacions per ordre de més a menys puntuació fins a 
esgotar el pressupost disponible. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 1 de 
novembre de l’any de la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és la següent: 

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació del signatari. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 

 
SUBPROGRAMA B4. SUPORT A LA PARTICIPACIÓ EN ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS FEDERATS PUNTUALS DE NIVELL ESTATAL O SUPERIOR QUE ES 
PORTIN A TERME FORA DE CATALUNYA 
 
1. Objecte 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives que suporten 
les despeses de participació, prèvia classificació, dels seus esportistes en els 
campionats d’Espanya, d’Europa o els mundials organitzats per les federacions 
esportives respectives i que es portin a terme fora de Catalunya. El pressupost mínim 
de despesa ha de ser de 3.000 €. 
El nombre mínim d’esportistes participants ha de ser de 3. 
 
2. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 
Cada entitat pot presentar una solꞏlicitud per modalitat esportiva i nivell de competició i 
fins a un màxim de 3 solꞏlicituds per entitat, dins del termini que s’estableixi en la 
convocatòria. Cada solꞏlicitud ha de tenir una entrada i registre propi. No s’acceptarà 
més d’una solꞏlicitud per un sol registre. 
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La documentació que cal presentar és: 
Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Acreditació del signatari. 
Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. 

 
3. Període d’execució 
El període d’execució d’aquest programa és de l’1 de setembre de l’any anterior al de 
la convocatòria al 31 d’agost de l’any de la convocatòria. 
 
4. Criteris de valoració 
Els criteris de valoració de les subvencions són els següents: 
a)  Durada de la competició (fins a 10 punts): 

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

 
b)  Nivell de competició (fins a 30 punts): 

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

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

� Esportistes dones 
1. Menys del 10 % 0 punts 
2. Entre el 10 i el 29,99 % 5 punts 
3. Entre el 30 i el 59,99 % 10 punts 
4. Més del 60 % 15 punts 

� Esportistes amb discapacitat  
1. Menys del 10 % 0 punts 
2. Entre el 10 i el 29,99 % 5 punts 
3. Entre el 30 i el 59,99 % 10 punts 
4. Més del 60 % 15 punts  

 
d) Total d’esportistes participants (fins a 30 punts): 

� De 3 a 10 participants 5 punts 
� D’ 11 i 20 participants 15 punts 
� Més de 20 participants 30 punts 

 
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes, les solꞏlicituds s’ordenen de més a 
menys puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la de més participants i, si 
continua havent-hi algun empat, es prioritza la de més durada. 
 
5. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedirà. En 
qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per entitat és de 1.000 € i l’import màxim 
de la subvenció de 5.000 €. 
 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat 
a la solꞏlicitud. 
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6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és la següent: 

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació del signatari. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 
Document de la federació esportiva corresponent que acrediti el campionat i la 
participació de l’entitat en el mateix. 

 
SUBPROGRAMA B5. SUPORT ALS ACTES DE RECONEIXEMENT DE 
L’ANTIGUITAT DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
 
1. Objecte 
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives per a la 
realització dels actes extraordinaris, amb un pressupost mínim de 3.000,00€, en motiu 
de la celebració dels següents aniversaris d’antiguitat de l’entitat: 
 

� 25 anys 
� 50 anys 
� 75 anys 
� 100 anys 

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

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Acreditació del signatari. 
Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. 
Acreditació del Consell Català de l’Esport de l’any de constitució de l’entitat 

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

� 25 anys 4 punts 
� 50 anys 6 punts 
� 75 anys 8 punts 
� 100 anys 10 punts 

 
5. Import de la subvenció 
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Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedirà. L’import 
màxim de cada subvenció és el següent en funció de l’antiguitat de l’entitat: 
 

Anys d’antiguitat  Import màxim subvenció 
100 anys  3.000 € 
75 anys  2.500 € 
50 anys  2.000 € 
25 anys  1.500 € 

 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat 
a la solꞏlicitud.  
S’atendran les actuacions per ordre de més a menys puntuació fins a esgotar el 
pressupost disponible. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 
El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 30 de 
setembre de l’any de la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és la següent: 

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 

 
PROGRAMA C. SUPORT ALS CONSELLS ESPORTIUS PER A LA PROMOCIÓ I EL 
FOMENT DE L’ACTIVITAT FISICOESPORTIVA I L’ESPORT 

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

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Acreditació del signatari. 
Certificat del Registre d’Entitats Esportives de Catalunya. 

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

Criteris de valoració  Import màxim 

Població de la comarca  Menys de 15.000 habitants  2.000 € 
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Entre 15.000 i 50.000 habitants  4.000 € 

Entre 50.000 i 100.000 habitants  6.000 € 

Entre 100.000 i 150.000 habitants  8.000 € 

Més de 150.000 habitants  10.000 € 

 
Municipis de la comarca 

 

Menys de 15 municipis  4.000 € 

Entre 15 i 30 municipis  8.000 € 

Entre 30 i 45 municipis  10.000 € 

Més de 45 municipis  12.000 € 

Programa «Rodajoc» 
Per organitzar-lo  1.000 € 

Per cada zona   1.000 € 

Programa «Jocs Emporion»  Per la comarca acollidora  48.000 € 

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

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

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

Programa «Rodaesport»  Per cada zona  1.000€ 

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

1. Assessorament als municipis, entitats, associacions, professionals i 
esportistes, per encarar els reptes del dia a dia en l’àmbit esportiu, en termes de 
subvencions, seguretat, gestió d’instalꞏlacions, informació tècnica esportiva, 
comunicació, voluntariat, protecció de dades i assegurances, entre d’altres. 

2. Préstec de material a les entitats, associacions centres educatius, etc., per 
mitjà de la cessió de material tècnic esportiu, logístic i didàctic de què disposin. 

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

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

d’intercanvi de valors i realitats mitjançant un recurs molt atractiu per als 
nens: el joc. S’organitzen diferents jornades intercentres a diferents zones 
de diverses comarques. 
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b) Jocs Emporion. Tenen per objectiu dinamitzar i promoure la cultura de 
l’esport entre la població, i engrescar la gent a participar o a prendre part 
en les activitats de promoció, que són obertes a tothom. L’esperit olímpic, 
que promou els valors del respecte i l’amistat, és present any rere any en 
l’essència dels Jocs Emporion, un esdeveniment que cada primavera 
commemora l’arribada de la torxa olímpica a Empúries, ara fa 27 anys. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 
En el cas de subvencions d’import igual o superior a 30.000 euros caldrà 
presentar un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de 
comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, 
dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, 
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. 
L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets 
comprovats i les conclusions obtingudes. 
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En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.  
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes 
anuals a un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de 
comptes, serà aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el 
compte justificatiu.   
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix 
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació 
dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu 
l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.  
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €.  
Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
administració. 

 
PROGRAMA D. SUPORT A L’ESPORT ESCOLAR 
 
SUBPROGRAMA D1. SUPORT AL PROGRAMA «NEDA A L’ESCOLA», 
D’ADQUISICIÓ O DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS MOTRIUS 
BÀSIQUES EN EL MEDI AQUÀTIC 
 
1. Objecte 
Aquest programa està destinat a regular el procediment per a la concessió de les 
subvencions als ajuntaments, els centres educatius o les associacions escolars de les 
comarques gironines corresponents al programa «Neda a l’escola», d’adquisició o 
desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic, adreçat als 
alumnes d’educació infantil i primària.  
Amb aquest programa es pretén augmentar les mesures preventives per evitar 
ofegaments en el futur. 

L’activitat subvencionada ha de complir els requisits següents: 
� Anar adreçada a alumnes de I5 (infantil), 1r, 2n, 3r i 4t. 
� Tenir, com a mínim, 8 sessions per cada grup classe. 
� Les sessions s’han de portar a terme en el marc del calendari escolar establert 

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

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

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

� El pressupost mínim de l’activitat per poder solꞏlicitar la subvenció ha de ser de 
300 €. 

 
2. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 

Només es pot presentar una solꞏlicitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
 
La documentació que cal presentar és: 
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Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Acreditació del signatari. 

 
3. Període d’execució 

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

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

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

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

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

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

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

� 300 € si participen alumnes amb necessitats educatives especials que 
necessiten un monitor addicional, independentment del nombre d’aquests. 

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

 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 

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

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació del signatari. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 
Model de certificat de l’activitat 
 

SUBPROGRAMA D2. SUPORT A L’ACTIVITAT ESPORTIVA ESCOLAR 
 
1. Objecte 
Aquest programa té per objecte donar suport als ajuntaments, els centres educatius, 
les associacions esportives escolars o entitats esportives sense ànim de lucre de les 
comarques gironines per cobrir les necessitats derivades del desenvolupament de 
l’activitat esportiva extraescolar emmarcada dins el calendari escolar. El pressupost 
mínim de despesa ha de ser de 3.000 €. 
 
2. Presentació de solꞏlicituds i documentació que cal adjuntar 
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Només es pot presentar una solꞏlicitud per entitat i dins del termini que s’estableixi en 
la convocatòria. 
La documentació que cal presentar és: 

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa. 
Acreditació del signatari. 

 
3. Període d’execució 

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

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

� Esport específic  5 punts 
� Poliesportiva 10 punts 

 
b) Dades de l’activitat 

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

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

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

 
c) Dades de participació6 

� Nombre total de participants (fins a 20 punts): 
o Fins a 20 participants 4 punts 
o De 21 a 50 participants 8 punts 
o De 51 a 100 participants 12 punts 
o De 101 a 150 participants 16 punts 
o Més de 150 participants 20 punts 

� Percentatge de participants dones (fins a 20 punts): 
o Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 10 al 24,99 % del total absolut de participants 4 punts 
o Del 25 al 49,99 % del total absolut de participants 8 punts 
o Del 50 al 59,99 % del total absolut de participants 12 punts 
o Del 60 al 70,00 % del total absolut de participants 16 punts 
o Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts 
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Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes, les solꞏlicituds s’ordenen de més a 
menys puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la de més participants i, si 
continua havent-hi algun empat, es prioritza la de més durada. 
 
5. Import de la subvenció 

Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedirà. En 
qualsevol cas, l’import màxim de la subvenció serà de 2.000 €. 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat 
a la solꞏlicitud.  
S’atendran les actuacions per ordre de més a menys puntuació fins a esgotar el 
pressupost disponible. 
 
6. Termini de justificació i documentació que cal adjuntar 

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

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació del signatari. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona. 

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

Formulari de solꞏlicitud corresponent al programa 
Acreditació del signatari 

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

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



 

 

 

 

269 

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

o 5 dies o més 20 punts 
 

� Durada de l’activitat (fins a 20 punts): 
o Mensual 5 punts 
o Trimestral 10 punts 
o Semestral 15 punts 
o Tot l’any  20 punts 

 
b) Dades de participació 

� Nombre total de participants (fins a 20 punts): 
o Fins a 20 participants 4 punts 
o De 21 a 50 participants 8 punts 
o De 51 a 100 participants 12 punts 
o De 101 a 150 participants 16 punts 
o Més de 150 participants 20 punts 

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

o Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts 
o Del 10 al 24,99 % del total absolut de participants 4 punts 
o Del 25 al 49,99 % del total absolut de participants 8 punts 
o Del 50 al 59,99 % del total absolut de participants 12 punts 
o Del 60 al 70 % del total absolut de participants 16 punts 
o Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts 

 
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes, les solꞏlicituds s’ordenen de més a 
menys puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la de més participants i, si 
continua havent-hi algun empat, es prioritza la de més durada. 
 

5. Import de la subvenció 
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la 
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. L’import 
màxim de les subvencions és de 4.000 €. 
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat 
a la solꞏlicitud. 
 

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

Compte justificatiu normalitzat. 
Acreditació del signatari. 
Acreditació de la publicitat realitzada en què consti el suport de la Diputació de 
Girona.”” 

 
SEGON. Sotmetre aquests bases a informació pública durant un termini de 20 dies, 
mitjançant anunci al BOP, en el tauler d'anuncis de la Corporació i per referència, en el 
DOGC. En el supòsit que no es formulin alꞏlegacions i/o reclamacions durant el termini 
d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
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TERCER. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l'execució d'aquest acord i, en especial, d'ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es 
persegueixi, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut 
advertir. 
 
En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin 
alꞏlegacions o que una vegada aprovades definitivament s'hi interposi un recurs, 
l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D'aquestes resolucions del president se'n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 26è, que és l’aprovació inicial de 
les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i 
foment de l’activitat física i esport 2023. Té la paraula el diputat senyor Masquef. 
El diputat delegat d’Esports, senyor Jordi Masquef, intervé i manifesta: Gràcies, senyor 
president. Doncs portem a aprovació, com vostè deia, les bases reguladores de les 
subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i de 
l’esport per aquest exercici 2023. En concret, són els programes A de suport als 
municipis per a la promoció i foment de l’activitat física i esportiva i de l’esport; el 
programa B de suport a l’esport federat; el programa C de suport als consells esportius 
per a la promoció i el foment de l’activitat física esportiva i l’esport; el D, que és el 
suport a l’esport escolar i el programa F, el suport a l’esport adaptat. També recordo 
que els programes relatius a la lletra E, els premis, les bases les aprovarem amb 
posterioritat. El diputat Piñeira va explicar-ho a la Comissió Informativa, però hi ha 
determinades novetats amb relació a les bases que els vam presentar per a l’exercici 
anterior, que m’agradaria subratllar. Són poques, però sempre són importants 
subratllar-les. Quant al programa A, el subprograma A3 i A4 també podran concórrer a 
la convocatòria no només els municipis, sinó també aquelles entitats esportives sense 
ànim de lucre de la demarcació de Girona que siguin declarades d’utilitat pública. 
Perquè pensem que també duen a terme una funció social molt important i 
complementen, i en alguns casos, a vegades substitueixen, les tasques dels 
ajuntaments i, per tant, volíem obrir aquesta convocatòria també a aquestes entitats. 
Quant al termini amb relació als subprogrames A3 i A4, de condicionament i millora en 
equipaments esportius i A4 de suport als canvis amb relació al paviment esportiu, es 
podrà demanar una pròrroga quant al termini de justificació, perquè entenem que la 
Diputació el que ha de fer és facilitar i, per tant, donar suport als municipis. Quant al 
punt 13, quant a la compatibilitat de les subvencions, dir-los que les subvencions que 
són objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda. 
Òbviament, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. Aquestes són les principals 
novetats. S’ha tingut en compte o s’ha tornat a tenir en compte aquells criteris que, a 
petició dels diferents grups, es van introduir a les bases d’exercicis anteriors. S’ha 
tingut molt en compte els criteris de gènere i també de discapacitat i mobilitat funcional 
a l’hora d’atorgar les puntuacions per a l’obtenció de les diferents subvencions. En el 
programa B3, d’alta competició, també s’han introduït determinades disciplines que 
sempre van sorgint i, per tant, donem resposta a la demanda esportiva. En aquest cas, 
s’han inclòs les curses d’orientació, on l’equip de Girona milita a la Divisió d’Honor i, 
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per tant, s’han fet petites modificacions, sempre amb relació a les bases de l’exercici 
anterior. 
El senyor President, diu: Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i manifesta: Gràcies, president. Bé, 
nosaltres farem una valoració global d’aquestes bases reguladores. Hi han altres 
ocasions que s’han portat a ple aquestes bases reguladores. De fet, recordo l’any 
passat, que curiosament es van presentar el mes de desembre, no sabem perquè hi 
ha hagut més pressa aquest any per portar els de novembre. Potser ens haguéssim 
estalviat aquestes modificacions de darrera hora. En tot cas, sí que havíem comentat 
altres vegades que seria interessant poder votar per separat els diferents programes 
que apareixen en aquestes bases reguladores. Nosaltres fem una valoració global de 
molts programes que hi ha inclosos en aquestes bases positiva. Com molt bé deia el 
diputat Masquef, darrerament, en els darrers dos exercicis s’ha fet un esforç molt gran 
i valorem positivament en temes de gènere, discapacitat i mobilitat funcional. Per tant, 
en aquest sentit, valorem aquests canvis que s’han fet al llarg dels anys, però sí que 
nosaltres continuem defensant que hi hauria d’haver una major redistribució dels 
recursos que es dediquen a aquestes subvencions, una distribució més equitativa que 
permetés donar més suport a l’esport de base i popular. Això no és cap novetat. Els 
companys que m’han precedit ja havien fet aquesta petició i per a nosaltres és 
important que es vehiculi d’una altra manera aquesta distribució dels recursos. Parlava 
el diputat Masquef que hi havia hagut alguns canvis en el programa d’alta competició. 
Efectivament, hem vist que s’hi havia inclòs les curses d’orientació i també s’hi han 
inclòs altres tipus d’esport que no ha comentat el diputat Masquef. En tot cas, la 
pregunta seria dir: és important donar suport a les competicions esportives? La nostra 
aposta, evidentment, és que sí, tot i que hem dit això anteriorment, però és que el que 
estem dient és que s’ha de donar suport a les competicions esportives d’alta 
competició, però que això no sigui en detriment de l’esport de base i popular. Aquí va 
el nostre argument principal per manifestar la nostra abstenció en aquest conjunt de 
programes i aquestes bases reguladores, tot i que valorem alguns aspectes concrets i 
alguns programes concrets. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Masquef. Alguna qüestió? No? 
Doncs entenem que queda aprovat per 26 vots a favor i 1 abstenció. 
 
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 y Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del 
Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
 
27. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions de 

la despesa a la prestació de diversos serveis per part de SUMAR - Gabinet 
de Presidència 

 
Antecedents 
 
Vista la Resolució núm. 2022/3857 de data 9 de novembre de 2022, en la qual es resol 
continuar amb el procediment de reconeixement de les obligacions mitjançant 
l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), així com els informes 
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existents a l’esmentat expedient, procedeix iniciar la tramitació del reconeixement 
extrajudicial de crèdit d’aquestes obligacions. 
 
L’aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l’expedient. La seva finalitat 
és únicament la imputació en el pressupost corrent de les obligacions derivades de 
despeses compromeses indegudament, sense perjudici de que s’hagin d’exigir les 
responsabilitats corresponents per haver-se realitzat despeses sense consignació 
pressupostària i/o sense cobertura contractual. 
 
Fonaments de dret 
 
Base 25.bis de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022 

 
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, la Comissió Informativa 
d’Acció Social hi dictamina favorablement i proposa al ple de la Corporació l’adopció 
de l’ACORD següent: 
 
Únic.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents obligacions: 
 

Nº. 
factura 

Data 
factura 

Objecte de 
despesa 

Aplicació 
pressupostària  Tercer  Import brut  Dte.  Import líquid 

FSV22100247  26/10/22  Servei 
d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Gener 2022 

100/2311/22706 
(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

40.594,02 €  0,00 €  40.594,02 € 

FSV22100248  26/10/22  Servei 
d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Febrer 2022 

100/2311/22706 
(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

36.903,33 €  0,00 €  36.903,33 € 

FSV22100249  26/10/22  Servei 
d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Març 2022 

100/2311/22706 
(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

40.459,50 €  0,00 €  40.459,50 € 

FSV22100250  26/10/22  Servei 
d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Abril 2022 

100/2311/22706 
(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

39.786,37 €  0,00 €  39.786,37 € 

FSV22100251  26/10/22  Servei 
d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Maig 2022 

100/2311/22706 
(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

41.923,44 €  0,00 €  41.923,44 € 

FSV22100252  26/10/22  Servei 100/2311/22706 B55023832- 40.322,36 €  0,00 €  40.322,36 € 
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d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Juny 2022 

(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

FSV22100253  26/10/22  Servei 
d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Juliol 2022 

100/2311/22706 
(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

41.387,45 €  0,00 €  41.387,45 € 

FSV22100254  26/10/22  Servei 
d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Agost 2022 

100/2311/22706 
(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

39.944,18 €  0,00 €  39.944,18 € 

FSV22100255  26/10/22  Servei 
d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Setembre 
2022 

100/2311/22706 
(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

35.527,31 €  0,00 €  35.527,31 € 

FSV22100278  31/10/22  Servei 
d’Acolliment 
i 
recuperació 
del Gironès  
Octubre 
2022 

100/2311/22706 
(Servei acolliment i 
recup. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

37.500,89 €  0,00 €  37.500,89 € 

FSV22100238  26/10/22  Servei 
Intervenció 
Especialitza
da Gironès 
Gener 2022 

100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

26.017,10 €  0,00 €  26.017,10 € 

FSV22100239  26/10/22  Servei 
Intervenció 
Especialitza
da Gironès 
Febrer 2022 

100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

26.017,10 €  0,00 €  26.017,10 € 

FSV22100240  26/10/22  Servei 
Intervenció 
Especialitza
da Gironès 
Març 2022 

100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

26.017,10 €  0,00 €  26.017,10 € 

FSV22100241  26/10/22  Servei 
Intervenció 
Especialitza
da Gironès 
Abril 2022 

100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 

26.017,10 €  0,00 €  26.017,10 € 
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SL 
FSV22100242  26/10/22  Servei 

Intervenció 
Especialitza
da Gironès 
Maig 2022 

100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

26.017,10 €  0,00 €  26.017,10 € 

FSV22100243  26/10/22  Servei 
Intervenció 
Especialitza
da Gironès 
Juny 2022 

100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

26.017,10 €  0,00 €  26.017,10 € 

 
FSV22100244 

 
26/10/22 

 
Servei 
Intervenció 
Especialitza
da Gironès 
Juliol 2022 

 
100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

 
B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

 
26.017,10 € 

 
0,00 € 

 
26.017,10 € 

FSV22100245  26/10/22  Servei 
Intervenció 
Especialitza
da Gironès 
Agost 2022 

100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

26.017,10 €  0,00 €  26.017,10 € 

FSV22100246  26/10/22  Servei 
Intervenció 
Especialitza
da Gironès  
Setembre 
2022 

100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

26.017,10 €  0,00 €  26.017,10 € 

FSV22100277  31/10/22  Servei 
Intervenció 
Especialitza
da Gironès 
Octubre 
2022 

100/2310/22706 
(Servei intervenció 
esp. Dones 
violència masclista 
Gironès) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

26.017,10 €  0,00 €  26.017,10 € 

FSV22100220  26/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 
Empordà 
Gener 2022 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 
Alt Empordà) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 

FSV22100221  26/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 
Empordà 
Febrer 2022 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 
Alt Empordà) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 

FSV22100222  26/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 
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Empordà 
Març 2022 

Alt Empordà)  Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

FSV22100223  26/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 
Empordà 
Abril 2022 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 
Alt Empordà) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 

FSV22100224  26/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 
Empordà 
Maig 2022 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 
Alt Empordà) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 

FSV22100225  26/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 
Empordà 
Juny 2022 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 
Alt Empordà) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 

FSV22100226  26/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 
Empordà 
Juliol 2022 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 
Alt Empordà) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 

FSV22100227  26/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 
Empordà 
Agost 2022 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 
Alt Empordà) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 

FSV22100228  26/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 
Empordà 
Setembre 
2022 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 
Alt Empordà) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 

FSV22100275  31/10/22  STPT 
Figueres i 
Alt 
Empordà 
Octubre 
2022 

100/2312/22706 
(Servei punt de 
trobada Figueres i 
Alt Empordà) 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

7.038,00 €  0,00 €  7.038,00 € 

FSV22100229  26/10/22  STPT 
Gironès 
Gener 2022 

100/2313/22706 
(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 

FSV22100230  26/10/22  STPT 100/2313/22706 B55023832- 10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 
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Gironès 
Febrer 2022 

(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

FSV22100231  26/10/22  STPT 
Gironès 
Març 2022 

100/2313/22706 
(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 

FSV22100232  26/10/22  STPT 
Gironès 
Abril 2022 

100/2313/22706 
(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 

FSV22100233  26/10/22  STPT 
Gironès 
Maig 2022 

100/2313/22706 
(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 

FSV22100234  26/10/22  STPT 
Gironès 
Juny 2022 

100/2313/22706 
(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 

FSV22100235  26/10/22  STPT 
Gironès 
Juliol  2022 

100/2313/22706 
(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 

FSV22100236  26/10/22  STPT 
Gironès 
Agost 2022 

100/2313/22706 
(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 

FSV22100237  26/10/22  STPT 
Gironès 
Setembre 
2022 

100/2313/22706 
(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 
SL 

10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 

FSV22100276  31/10/22  STPT 
Gironès 
Octubre 
2022 

100/2313/22706 
(Servei punt de 
trobada comarca 
Gironès) 
 

B55023832- 
SUMAR, 
Serveis 
Públics 
d’Acció Social 
de Catalunya, 

10.069,00 €  0,00 €  10.069,00 € 
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SL 
” 
El senyor President comenta que seguim amb el punt 27è de l’ordre del dia, que és 
l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions de la despesa 
de la prestació de diversos serveis per part de SUMAR. Té la paraula la vicepresidenta 
senyora Maria Puig. 
La vicepresidenta i diputada delegada d’Acció Social, senyora Maria Puig, intervé i diu: 
Bon dia. Com vam comentar, es tracta dels serveis d’acolliment i recuperació de dones 
víctimes de violència masclista del Gironès. El Servei d’Intervenció Especialitzada de 
Dones per violència masclista, també al Gironès, i els serveis de Punt de Trobada de 
Figueres, de l’Alt Empordà i el Gironès, pels quals s’ha prestat aquest servei durant 
aquests mesos del 2022, sense el marc de conveni que avui en punt urgent també 
podrem aprovar. I, per tant, fem aquest reconeixement extrajudicial de crèdit que 
correspon a aquests serveis que s’han prestat durant aquests mesos fins a l’octubre 
del 2022, un total de 825.859,85 euros, que corresponen a tots aquests mesos 
d’aquests quatre serveis esmentats. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, respon: Gràcies, president. Només manifestar 
que ens abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Per tant, 26 vots a favor i 1 abstenció. 
 
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 DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
28. Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Riudellots de la 

Selva pel condicionament i les condicions d'execució i lliurament d'una 
xarxa de calor alimentada amb biomassa - Programes Europeus  

 
Addenda al conveni de colꞏlaboració entre l’ajuntament de Riudellots de la Selva i la 
Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la 
instalꞏlació d’una caldera de biomassa a l’ajuntament, Espai jove, Escola, Llar d’infants 
i Centre de dia municipals, cofinançat pel fons europeu 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 16 d’octubre de 2018, 
es va aprovar un conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i 
MP Promoció i Desenvolupament de Roses SL i la Diputació de Girona, per un període 
que s’inicia amb la signatura del conveni i fins el 12 de novembre de 2022. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar, mitjançant l’acord 
exprés de les dues parts que subscriuen del conveni. 
 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, fins el 12 de novembre de 2026, el conveni de 
colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i la Diputació de Girona.  
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D’acord amb els antecedents, la diputada delegada de Programes Europeus proposa a 
la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat què hi dictamini favorablement i 
proposi al Ple l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament 
de Riudellots de la Selva i  la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions 
d’execució i lliurement de la instalꞏlació  d’una caldera de biomassa , a l’Ajuntament, 
Espai jove, Escola, Llar d’infants i Centre de dia municipals, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, el contingut de la qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
RIUDELLOTS DE LA SELVA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I 
LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA 
CALDERA DE BIOMASSA A L’AJUNTAMENT, ESPAI JOVE, ESCOLA, LLAR 
D’INFANTS I CENTRE DE DIA MUNICIPALS, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU 
CN/3810     EXP.: 2022/9633 (2016/973)  
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 
4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, 
Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat pel Ple de la Diputació de Girona del dia...de......de 
2022. 
Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de Riudellots de la Selva, per elecció del 
Ple de l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a carrer Cellera 1, 17457 
Riudellots de la Selva, amb NIF P1715900E. 
1. Vist el conveni de colꞏlaboració que es va signar el dia 12 de novembre de 

2018 entre les dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte 
setè estableix que el conveni es podrà prorrogar al cap de 4 anys des de la 
seva signatura, sempre i quan així s’acordi de manera expressa per ambdues 
parts.  

2. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona 
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini 
mínim de 5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 
1303/2013. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes  
Primer.  
D’acord amb el disposat al pacte setè del conveni, ambdues parts acorden la seva 
pròrroga, per termini de quatre anys més, fins el dia 12 de novembre de 2026. 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i 
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i 
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Riudellots, pel seu coneixement i 
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a tots els efectes.” 
 
El senyor President comenta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
què són l’aprovació de diferents addendes per xarxes de calor, els punts 28, 29 i 30. I li 
demano a la senyora Mindan que els faci tots tres. Si no hi tenen inconvenient, els 
votarem en bloc. Si hi hagués algun inconvenient, el grup que ho mencioni, i faríem 
votació separada, d’acord? Gràcies. 
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, intervé i 
manifesta: Gràcies, president. Bon dia. Aquests tres punts són addendes dels convenis 
que ja es van signar per tal de mantenir la titularitat de la Diputació fins que s’hagin 
passat cinc anys des del tancament de l’operació de calderes i xarxes de calor. En 
aquest cas és la normativa FEDER. Si tenim en compte que aquesta operació no es 
tanca fins a mitjans del 2024, ens anirem, per tant, a finals del 2029-2030, quan la 
Diputació podrà passar la titularitat als respectius ajuntaments. Cal dir que la compra 
de l’estella i el manteniment de la instalꞏlació va a càrrec dels ajuntaments des del 
primer dia de funcionament de la caldera i això no es modifica. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Algun comentari? Els semblen bé? Doncs 
aprovaríem els punts 28, 29 i 30. Els donaríem per aprovats 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.  
 
29. Aprovació de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Palafrugell pel 

cofinançament i les condicions d'execució i lliurament d'una xarxa de calor 
a la zona esportiva municipal - Programes Europeus 

 
Aprovació de l’addenda al conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i 
l’Institut Municipal d’Esports de Palafrugell i  la Diputació de Girona, pel cofinançament 
i les condicions d’execució i lliurement de la instalꞏlació d’una xarxa de calor a la zona 
esportiva municipal, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 

 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 16 d’octubre 2018, es 
va aprovar un conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Institut 
Municipal d’Esports de Palafrugell, i la Diputació de Girona, per un període que s’inicia 
amb la signatura del conveni i fins el 12 de novembre de 2022. 
 
Vist el certificat de l’acord de Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 30 d’octubre 
de 2018, en el qual s’aprova la dissolució de l’organisme autònom, Institut Municipal 
d’Esports de Palafrugell amb efectes el 31 de desembre de 2018. Tenint en compte 
que el pacte setè estableix que el conveni es podrà prorrogar al cap de 4 anys des de 
la seva signatura, sempre i quan així s’acordi de manera expressa per les parts que 
subscriuen el conveni.  
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Atès que les parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar per 
un període de 4 anys més, fins el 12 de novembre de 2026, el conveni de colꞏlaboració 
entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Diputació de Girona.  
 
D’acord amb els antecedents, la diputada delegada de Programes Europeus proposa a 
la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat què hi dictamini favorablement i 
proposi al Ple l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament 
de Palafrugell i la Diputació de Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució, i 
lliurement de la instalꞏlació d’una xarxa de calor a la zona esportiva municipal, 
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional,  el contingut de la qual es 
reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
PALAFRUGELL  I L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS DE PALAFRUGELL I LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
I LLIURAMENT DE LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA XARXA DE CALOR A LA ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
CN/3728     EXP.: 2022/9637 (2016/1002)  
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant 
Martí,4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta 
corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat pel Ple de la Diputació de Girona del 
dia...de......de 2022. 
Joan Vigas i Bonany, alcalde de Palafrugell, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del dia 
28 de maig del 2022, amb domicili a carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, amb NIF 
P1712400I. 
1. Vist el conveni de colꞏlaboració que es va signar el dia 12 de novembre de 2018 

entre les entitats Ajuntament de Palafrugell  I l’Institut Municipal d’Esports de 
Palafrugell la Diputació de Girona i vist el certificat de l’acord de Ple de 
l’Ajuntament de Palafrugell de data 30 d’octubre de 2018, en el qual s’aprova la 
dissolució de l’organisme autònom, Institut Municipal d’Esports de Palafrugell amb 
efectes el 31 de desembre de 2018. Tenint en compte que el pacte setè estableix 
que el conveni es podrà prorrogar al cap de 4 anys des de la seva signatura, 
sempre i quan així s’acordi de manera expressa per les parts.  

2. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim 
de 5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes  
Primer.  
D’acord amb el disposat al pacte setè del conveni, ambdues parts acorden la seva 
pròrroga, per termini de quatre anys més, fins el dia 12 de novembre de 2026. 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.” 
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SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i 
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i 
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Palafrugell, pel seu coneixement 
i a tots els efectes.” 
 
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 de l'addenda al conveni amb l'Ajuntament de Roses i MP 

Promoció i Desenvolupament de Roses, SL, pel cofinançament i les 
condicions d'execució i lliurament d'una xarxa de calor mitjançant la 
producció amb una central de combustió de biomassa - Programes 
Europeus  

 
Aprovació de l’addenda al conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Roses i MP 
Promoció i Desenvolupament de Roses SL i  la Diputació de Girona, pel cofinançament 
i les condicions d’execució i lliurement de la instalꞏlació  d’una xarxa de calor 
mitjançant la producció amb una central de combustió de biomassa , cofinançat pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 
 
Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 16 d’octubre de 2018, 
es va aprovar un conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Roses i MP Promoció i 
Desenvolupament de Roses SL i la Diputació de Girona, per un període que s’inicia 
amb la signatura del conveni i fins el 13 de desembre de 2022. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar, mitjançant l’acord 
exprés de les dues parts que subscriuen del conveni. 
 
Atès que totes les  parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, fins el 13 de desembre de 2026, el conveni de 
colꞏlaboració entre l’Ajuntament de Roses i la Diputació de Girona.  
 
D’acord amb els antecedents, la diputada delegada de Programes Europeus proposa a 
la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat que hi dictamini favorablement i 
proposi al Ple l’adopció de l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament 
de Roses i Roses i MP Promoció i Desenvolupament de Roses SL i  la Diputació de 
Girona, pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurement de la instalꞏlació  
d’una xarxa de calor mitjançant la producció amb una central de combustió de 
biomassa , cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el contingut 
de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 
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“ADDENDA AL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES  
I MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL I LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT 
DE LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA XARXA DE CALOR MITJANÇANT LA PRODUCCIÓ 
AMB UNA CENTRAL DE COMBUSTIÓ DE BIOMASSA, COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
CN/3811     EXP.: 2022/9638 (2016/982) 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 
4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, 
Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat pel Ple de la Diputació de Girona del dia...de......de 
2022. 
Joan Plana i Sagué, alcalde de Roses, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del dia 26 
de juny de 2021, amb domicili a Pl. Catalunya, 12-13, 17480 Roses, amb NIF 
P1716100A. 
Guerau Carrion Ferrer, gerent de MP Promoció i Desenvolupament de Roses SL, en 
representació de la Piscina Municipal de Roses, amb CIF B 17748872. 
1. Vist el conveni de colꞏlaboració que es va signar el dia 13 de desembre de 2018 

entre totes les  entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè 
estableix que el conveni es podrà prorrogar al cap de 4 anys des de la seva 
signatura, sempre i quan així s’acordi de manera expressa per ambdues parts.  

2. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 
5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes  
Primer.  
D’acord amb el disposat al pacte setè del conveni, ambdues parts acorden la seva 
pròrroga, per termini de quatre anys més, fins el dia 13 de desembre de 2026. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen la present addenda.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i 
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i 
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Roses i MP Promoció i 
Desenvolupament de Roses SL , pel seu coneixement i a tots els efectes.” 
 
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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31. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per cobrir part 
dels costos de redacció de projectes a presentar a les convocatòries 
finançades per la Unió Europea - Programes Europeus 

 
Aprovació de les Bases específiques reguladores de les subvencions que concedeix la 
Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, consells 
esportius i entitats declarades d’utilitat pública, amb seu a la demarcació de Girona, 
per cobrir part dels costos de redacció de projectes a presentar a les convocatòries 
finançades per la Unió Europea. 
 
El Servei de Programes Europeus amb l’objectiu de regular les subvencions que 
concedeix la Diputació de Girona  als ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
locals, consells esportius i entitats declarades d’utilitat pública, amb seu a la 
demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes a presentar 
a les convocatòries finançades per la Unió Europea. 
 
D’acord amb el antecedents, les bases s’ajusten als requeriments de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei General de Subvencions, 
per això, vist els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions 
que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
locals, consells esportius i entitats declarades d’utilitat pública, amb seu a la 
demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes a presentar 
a les convocatòries finançades per la Unió Europea, segons el text que es transcriu a 
continuació: 
 
“Bases específiques reguladores de les subvencions que concedeix la Diputació 
de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, consells 
esportius i entitats declarades d’utilitat pública, amb seu a la demarcació de 
Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes a presentar a les 
convocatòries finançades per la Unió Europea 
1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat regular les subvencions que concedeix la Diputació 
de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, consells esportius i 
entitats declarades d’utilitat pública, amb seu a la demarcació de Girona, per cobrir part 
dels costos de redacció de projectes a presentar a les convocatòries finançades amb 
fons provinents de la Unió Europea.  
2. Naturalesa i procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no 
competitiva i convocatòria pública. El criteri que s’aplica és l’ordre d’entrada de 
solꞏlicituds al Registre General de la Diputació que compleixin amb els requisits fixats a 
les bases 1a i 3a. Per a l’atorgament de l’ajut s’estableix una prelació que consisteix a 
determinar una relació entre totes les solꞏlicituds presentades a partir de la data i l’hora 
de presentació de les solꞏlicituds corresponents, en què les més antigues tenen 
preferència. Aquesta prelació l’aprova la Junta de Govern de la corporació. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden alꞏlegar com a 
precedent. 
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3. Despeses subvencionables i període d’execució 
3.1. L’objecte a subvencionar és el cost de redacció del projecte per presentar a les 
convocatòries de la Unió Europea —d’acord amb l’apartat 1 de la base 1a— segons la 
informació que la Unió Europea —o l’entitat en qui delegui— hagi fet pública. 
3.2. Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre l’1 
de juliol de l’any anterior i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria, i poden ser: 
– Els honoraris de professionals externs. 
– La dedicació de personal propi de l’entitat, degudament justificada i valorada 
econòmicament. 
3.3. En cap cas, el cost del servei subvencionat no pot superar el seu valor de mercat. 
3.4. No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el 
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens 
solꞏlicitant de la subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, consells esportius i entitats 
declarades d’utilitat pública, amb seu a la demarcació de Girona. 
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats solꞏlicitants han 
de complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5. Import màxim de les subvencions 
L’import de la convocatòria es fixa en funció de la consignació pressupostària 
corresponent, la qual cosa determina el nombre màxim d’ajudes que es poden 
concedir en cada convocatòria. 
Les subvencions atorgades s’entenen fixades en l’import establert en l’acord de 
concessió i corresponen al 80 % de les despeses elegibles presentades per l’entitat 
solꞏlicitant sempre que la quantitat a atorgar no superi els 5.000 €. En cas contrari es 
redueix el percentatge de subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la solꞏlicitud, la 
subvenció es manté en la quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a «despesa a justificar» en l’acord de 
concessió, la subvenció es redueix de manera que es mantingui el mateix percentatge 
fixat en l’acord de concessió de la subvenció. 
6. Procediment de presentació de les solꞏlicituds 
Les solꞏlicituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic, en el termini 
establert en la convocatòria, mitjançant el model normalitzat disponible en el  web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
Només es podrà presentar una única solꞏlicitud per beneficiari i convocatòria. 
Les solꞏlicituds han d’estar signades pel representant legal de l’entitat amb signatura 
electrònica realitzada per mitjà d’un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les solꞏlicituds s’han 
de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT (administracions 
públiques) o e-TRAM (empreses i entitats). 
A la solꞏlicitud estandarditzada, cal adjuntar la documentació corresponent. 
L’esmena de defectes en la solꞏlicitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha 
de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini 
màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entendrà que l’interessat ha 
desistit de la seva solꞏlicitud, amb la resolució prèvia, que s’ha de dictar en els termes 
que estableix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
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administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
7. Instrucció del procediment i avaluació de les solꞏlicituds 
7.1. La instrucció i l’ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en aquestes bases les realitza el Servei de Programes Europeus. 
Les activitats d’instrucció comprenen: 
– La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en 
aquestes bases. 
– La comprovació que les solꞏlicituds s’adiuen amb els criteris establerts en les bases 
1a i 3a. 
– La petició dels informes, la informació o l’assessorament que s’estimin necessaris, 
en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
7.2. Una vegada avaluades les solꞏlicituds, la Comissió de Seguiment emetrà un 
informe en què es concretarà la proposta d’entitats beneficiàries i les quantitats a 
atorgar a cadascuna. 
El Centre Gestor, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió de Seguiment, 
formularà la proposta d’acord degudament motivada. 
La proposta d’acord ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la seva quantia, així com la relació dels solꞏlicitants 
exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
7.3. La Comissió de Seguiment d’aquestes subvencions estarà integrada pels 
membres següents: 
Presidenta: la diputada de Programes Europeus. 
Vocals: el cap del Servei de Programes Europeus i un tècnic/a del Servei de 
Programes Europeus. 
8. Resolució de les solꞏlicituds 
8.1. La proposta de resolució se sotmetrà a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.  
8.2. Les solꞏlicituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada al Registre General de la 
Diputació, per via telemàtica, fins a exhaurir les disponibilitats pressupostàries de la 
convocatòria corresponent. 
8.3. La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris als quals s’hagi desestimat la solꞏlicitud.  
8.4. La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació de 
les solꞏlicituds. Un cop transcorreguts dos mesos sense que s’hagi adoptat la 
resolució, s’entendrà que han estat desestimades per silenci administratiu.  
9. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari 
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
10. Justificació 
10.1. El termini per justificar la totalitat de les accions subvencionades serà el 20 de 
novembre de l’any de la convocatòria. El termini anterior pot ampliar-se en l’acord de 
concessió quan la durada previsible de l’execució de les actuacions subvencionades 
així ho requereixi. 
10.2. El beneficiari ha de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant els models de comptes justificatius normalitzats acompanyats de la 
documentació establerta. Només quan la resolució de la concessió de subvenció ho 
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prevegi expressament, els beneficiaris podran presentar diferents comptes justificatius 
parcials a mesura que s’executi la despesa subvencionada. 
10.3. A l’efecte de la justificació es poden presentar com a despesa justificada totes les 
despeses imputables a l’activitat subvencionada que, de conformitat amb el dret, 
s’hagin fet entre l’1 d’octubre de l’any anterior i el termini de presentació de solꞏlicituds 
d’aquesta convocatòria, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
10.4. En el moment de la justificació, adjunt al compte justificatiu, segons el model 
normalitzat de la Diputació de Girona, s’hi ha d’afegir el formulari —si està disponible— 
i la descripció del projecte d’acord amb els requisits de la Unió Europea per a la 
convocatòria per a la qual s’ha demanat l’ajut. 
11. Deficiències en la justificació 
11.1. En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunica a l’interessat la necessitat d’esmenar-los o completar-los.  
11.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s’ha presentat, es requereix l’entitat beneficiària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que hagi 
rebut la notificació, amb l’advertiment que si no ho fa es revocarà la subvenció amb la 
consegüent obligació de reintegrament en cas que se n’hagi avançat el pagament. 
12. Pagament 
12.1. Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, es tramita 
el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del Servei de Programes 
Europeus.  
12.2. S’efectuaran els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en proporció als 
justificants de la despesa que es presentin i d’acord amb el que s’estableix en l’acord 
de concessió.  
12.3. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació 
del compte justificatiu corresponent.  
12.4. El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant transferència bancària. 
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.  
14. Subcontractació 
Les entitats beneficiàries podran subcontractar les actuacions objecte de subvenció 
però les obligacions econòmiques que se’n derivin aniran a càrrec de l’entitat 
beneficiària. 
15. Reformulació de solꞏlicitud i canvis de destinació 
Abans de la resolució de les solꞏlicituds per part de la Junta de Govern, els peticionaris 
podran reformular les seves solꞏlicituds presentant la petició corresponent 
acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de 
solꞏlicituds. 
16. Modificació  
Els beneficiaris no podran solꞏlicitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada, ni la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una 
vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
17. Invalidesa, revocació i reintegrament 
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La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions amb l’obligació 
per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora 
corresponent, en els supòsits següents: 
a) Supòsits que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
b) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions. 
El Servei de Programes Europeus tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es pot concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
19. Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i entitats colꞏlaboradores han de complir amb la normativa, tot 
adoptant i implementant les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada 
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com europeus, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció. Com a mínim, haurà d’aparèixer el logotip de la Diputació de Girona en la 
descripció del projecte establerta en la base 10.4. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim que estableix el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a)Si encara és possible complir l’obligació en els termes establerts, el Servei de 
Programes Europeus requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a quinze dies, amb l’advertència expressa 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b)  Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 

mesures, no és possible complir l’obligació en els termes establerts, el Servei 
de Programes Europeus establirà mesures alternatives, sempre que aquestes 
permetin visualitzar el finançament públic rebut. En el requeriment que dirigeixi 
l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a quinze 
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dies per adoptar-lo amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 

22. Altres obligacions dels beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció.  
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. 
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que estableix la legislació aplicable. 
g) Justificar, per mitjà d’un certificat de Secretaria, que la contractació s’ha realitzat 
d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en 
matèria de contractació administrativa. 
h) En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones 
jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 € 
han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració. 
23. Principis ètics i regles de conducta 
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al 
procediment. Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui 
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics, en l’exercici de la 
seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents: 
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 
b) No solꞏlicitar, 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) Colꞏlaborar 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 



 

 

 

 

289 

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

la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui solꞏlicitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions 
corresponents, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que 
els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l’apartat 
4 de l’article 3 de la Llei de transparència. 
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, són aplicables el règim 
sancionador que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
recull l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles 
altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 
24. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per: 
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 
25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes 
expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases. 
26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona, i són vigents fins que se n’acordi la modificació o la 
derogació. 
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
alꞏlegacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, és el president de la Diputació de Girona. 
D’aquestes resolucions del president se’n dona compte en la primera sessió que tingui 
lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases que 
estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
SEGON. Sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20 
dies, mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació i per 
referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin alꞏlegacions i/o reclamacions 
durant el termini d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
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TERCER. Derogar les bases anteriors, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, 
dut a terme el 21 de desembre de 2021 i publicades en el BOP de Girona, núm. 250, 
de 31 de desembre de 2021. 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, d’ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir.  
 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
alꞏlegacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs, 
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 31, que és l’aprovació inicial de 
les bases reguladores de subvencions per cobrir part dels costos de redacció de 
projectes a presentar a les convocatòries finançades per la Unió Europea. Val a dir, 
fent el comentari que ha fet vostè, senyora Guillaumes, abans, és que tots els que 
podem avançar els passem de seguida. El mes d’octubre n’hi va haver, al novembre 
també i al desembre, si podem, la resta. D’acord? Senyora Mindan, si vol. 
La diputada de Programes Europeus, senyora Mindan, diu: En aquest cas, són les 
bases d’Europa local que ja teníem, però hi hem afegit com a elegibles els consells 
esportius perquè alguns ens ho han demanat. Cal recordar que el que fem és ajudar-
los a redactar els projectes que poden presentar subvencions europees i que són 
aquells en els quals no participa la Diputació, sinó que ells es poden presentar 
directament. També hem ajustat el termini d’execució, que ha passat de l’1 d’octubre 
de l’any anterior a la convocatòria al 20 de novembre de l’any de la convocatòria, i de 
l’1 de juliol que teníem al 30 de setembre, perquè pensem que queda més racional de 
cara als beneficis per justificar. I nosaltres també podrem tramitar-ho i pagar dintre de 
l’any de la convocatòria. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Entenem, doncs, que 
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.  
 
32. Autoritzar l'ampliació dels percentatges de la plurianualitat 2023 del servei 

de Medi Ambient - Medi Ambient 
 
“El crèdit inicial per vinculació de les subvencions en concurrència de capítol 7 del 
servei de Medi Ambient de la diputació de Girona en el pressupost de 2022 ha estat de 
1.913.000,00 € i el límit del 70% per a l’anualitat de 2023 és de 1.339.100,00 €. 
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La despesa que es vol autoritzar amb càrrec al pressupost de 2023 per a la 
convocatòria anticipada de subvencions a projectes del Parc Natural del Montseny i 
per la resolució de la llista d’espera de la Línia 6 de la convocatòria bianual de 
subvencions 2022-2023 “Del Pla a l’Acció suma un total de 1.794.795,47 €. 
 
Per tant, és necessari que, d’acord amb el que estableix l’article 174.3 del TRLRHL, el 
Ple autoritzi superar el límit previst en l’article 174.1 del TRLRHL per un import de 
455.695,47 € en les aplicacions següents: 
 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

ANUALITAT  IMPORT QUE 
SUPERA EL 
PERCENTATGE  

CONCEPTE 

500/1700/76202  2023  235.618,84  Convocatòria de subvencions 
Del Pla a l’acció 

500/1700/78100  2023  50.076,63  Convocatòria anticipada de 
subvencions a projectes del 
Parc Natural del Montseny 

500/1700/16203  2023  70.000,00  Convocatòria anticipada de 
subvenciona en matèria forestal 

500/1700/76201  2023  100.000,00  Convocatòria anticipada de 
subvencions de patrimoni 
natural per a ajuntaments 

TOTAL  2023  455.695,47   
 
Vist l’informe del Cap de Medi Ambient signat el dia 8 de novembre de 2022. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple adopti l’acord següent: 
 
Primer. Autoritzar elevar el percentatge de plurianualitat del 70% el 2023 per les 
aplicacions pressupostàries, imports i conceptes definits en el quadre següent: 
 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

ANUALITAT  IMPORT QUE 
SUPERA EL 
PERCENTATGE  

CONCEPTE 

500/1700/76202  2023  235.618,84  Convocatòria de subvencions 
Del Pla a l’acció 

500/1700/78100  2023  50.076,63  Convocatòria anticipada de 
subvencions a projectes del 
Parc Natural del Montseny 

500/1700/16203  2023  70.000,00  Convocatòria anticipada de 
subvenciona en matèria 
forestal 

500/1700/76201  2023  100.000,00  Convocatòria anticipada de 
subvencions de patrimoni 
natural per a ajuntaments 

TOTAL  2023  455.695,47   
“ 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt 32è, que és autoritzar l’ampliació 
dels percentatges de la plurianualitat 2023 del servei de Medi Ambient. I té la paraula 
el diputat senyor Amat. 
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El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, intervé i manifesta: Gràcies, 
president. Bon dia a tothom. És un punt molt tècnic i molt ràpid d’explicar per donar 
cobertura, donar més ajuts als ajuntaments. La raó és molt senzilla, és que partíem 
d’un crèdit inicial de vinculació i subvencions en el capítol 7 de l’àrea de Medi Ambient, 
dins del pressupost de 2022, que era d’1.213.000 euros, el límit del 70 % per a 
l’anualitat del 2023 és d’1.339.000 euros. Per tant, diguéssim, ens faltarien 455.000 
euros. Llavors el que portem a aprovació és aquesta ampliació de percentatges per 
cobrir la convocatòria de les subvencions de «Del pla a l’acció», de manera que podrà 
entrar tothom que ho ha demanat, inclosa la convocatòria anticipada de subvencions 
per a projectes del Parc Natural del Montseny. La convocatòria anticipada també de 
subvencions en matèria forestal i la convocatòria anticipada de subvencions de 
patrimoni natural per als ajuntaments. Hi ha les partides detallades i és el que portem a 
aprovació, simplement. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Per tant, queda 
aprovada 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.  
 
33. Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de 

Vilablareix per a la cessió a l'Ajuntament de dos trams sobrers de la 
carretera GIV-5332, de la GI-533 a Salt - Xarxa Viària 

 
“La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-5332, de la GI-533 a Salt.  
 
L’any 2008, a petició de l’Ajuntament de Vilablareix, es va formalitzar un conveni de 
cessió entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vilablareix. La Diputació cedia a 
l’Ajuntament dos trams sobrers de 350 metres i de 60 metres i l’Ajuntament cedia a la 
Diputació un tram de 765 metres, de la parròquia de Vilablareix fins al límit del terme 
municipal per incorporar-lo a la xarxa viària local.  
 
Entre l’any 2009 i 2010 es van executar les obres de condicionament de la carretera 
GIV-5332, de la GI-533 a la parròquia de Vilablareix, amb prolongació al límit del terme 
municipal. En aquestes obres es va variar part del traçat de la carretera. 
 
Recentment s’ha constatat que en aquell condicionament de la carretera van quedar 
dos trams sobrers en el PK 1+800, marge esquerre, i en el PK 2+040, marge dret, els 
quals no es van cedir a l’Ajuntament de Vilablareix. Es tracta d’unes superfícies de 
238,96 m2 i 754,16 m2 respectivament.  
 
L'Ajuntament de Vilablareix ha solꞏlicitat la cessió d'aquests dos trams per destinar-los 
a zones de tancat de recollida selectiva de residus dels habitatges del disseminat del 
municipi i zona d’enjardinament.  
 
Ambdues parts coincideixen en constatar que aquests dos trams sobrers no són 
necessaris per a la carretera (a excepció de la zona de domini públic) i que el seu ús 
és municipal. Per aquest motiu aquests trams sobrers es poden lliurar a l'Ajuntament 
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de Vilablareix per tal que els incorpori al seu patrimoni, conforme 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 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 20 d’octubre de 2022, 
ha emès informe favorable sobre la cessió a l’Ajuntament de Vilablareix de dos trams 
sobrer a la carretera GIV-5332, de la GI-533 a Salt. 
 
El cap de Patrimoni i Expropiacions, en data 24 d’octubre de 2022, i el secretari 
general, en data 25 d’octubre 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 de Vilablareix per a la cessió a l’Ajuntament de dos trams sobrers 
de la carretera GIV-5332, de la GI-533 a Salt: 
 
“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 Vilablareix, representat per la seva alcaldessa presidenta, Marta Tixis i 
Padrosa, assistida per la secretària de la corporació, Mònica Iborra i Giró, en virtut de 
les facultats conferides per acord de Ple de 29 de setembre de 2022. 
II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1. La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-5332, de la GI-533 a Salt.  
2. L’any 2008, a petició de l’Ajuntament de Vilablareix, es va formalitzar un conveni 

de cessió entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vilablareix. La Diputació 
cedia a l’Ajuntament dos trams sobrers de 350 metres i de 60 metres i 
l’Ajuntament cedia a la Diputació un tram de 765 metres, de la parròquia de 
Vilablareix fins al límit del terme municipal per incorporar-lo a la xarxa viària local.  

3. Entre l’any 2009 i 2010 es van executar les obres de condicionament de la 
carretera GIV-5332, de la GI-533 a la parròquia de Vilablareix, amb prolongació al 
límit del terme municipal. En aquestes obres es va variar part del traçat de la 
carretera. 

4. Recentment s’ha constatat que en aquell condicionament de la carretera van 
quedar dos trams sobrers en el PK 1+800, marge esquerre, i en el PK 2+040, 
marge dret, els quals no es van cedir a l’Ajuntament de Vilablareix. Es tracta 
d’unes superfícies de 238,96 m2 i 754,16 m2 respectivament.  

5. L'Ajuntament de Vilablareix ha solꞏlicitat la cessió d'aquests dos trams per 
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destinar-los a zones de tancat de recollida selectiva de residus dels habitatges del 
disseminat del municipi i zona d’enjardinament.  

6. Ambdues parts coincideixen en constatar que aquests dos trams sobrers no són 
necessaris per a la carretera (a excepció de la zona de domini públic) i que el seu 
ús és municipal. Per aquest motiu aquests trams sobrers es poden lliurar a 
l'Ajuntament de Vilablareix per tal que els incorpori al seu patrimoni, conforme 
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 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 a l’Ajuntament de Vilablareix la titularitat dels dos 
trams sobrers de la carretera GIV-5332, del PK 1+800, marge esquerre, i del PK 
2+040, marge dret, de superfícies de 238,96 m2 i 754,16 m2 respectivament 
(d’acord amb el plànol adjunt).  

2. L'Ajuntament de Vilablareix declara conèixer i acceptar les característiques i l’estat 
de conservació d’aquests trams sobrers i adquireix, de ple dret i a tots els efectes, 
els trams sobrers indicats en el paràgraf anterior per incorporar-los al seu 
patrimoni.  

3. Aquesta cessió serà vàlida i eficaç en la darrera data de signatura d'aquest 
document. A partir d’aquest moment l'Ajuntament de Vilablareix es farà càrrec del 
seu manteniment i explotació íntegra. 

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.” 
 
Segon. Cedir a l’Ajuntament de Vilablareix la titularitat de dos trams sobrers de la 
carretera GIV-5332, de la GI-533 a Salt, del PK 1+800, marge esquerre, i del PK 
2+040, marge dret, de superfícies de 238,96 m2 i 754,16 m2 respectivament. 
 
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 de Vilablareix 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 a l’aprovació del conveni entre la 
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vilablareix per a la cessió de dos trams sobrers 
de la carretera GIV-5332, de la GI-533 a Salt. Té la paraula el diputat de Xarxa Viària, 
el senyor Jordi Xargay. 
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i manifesta: Sí, moltes 
gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Dir que entre l’any 2009 i 2010, que es van 
executar les obres de condicionament de la carretera GIV-5332 i la GI-533 que va 
acabar a la parròquia de Vilablareix amb prolongació del límit del terme municipal. 
Quan es van fer aquestes obres, es va avariar part del traçat de la carretera. Hi va 
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haver dos espais que sobraven. En aquest cas, doncs, eren un espai de 238,96 m2 i 
un altre 754,16 m2, i que l’Ajuntament de Vilablareix ens ha solꞏlicitat que li cedíssim 
per destinar aquests dos espais a zones de tancament, per posar zones de recollida 
selectiva de residus en els habitatges dels disseminats del municipi i també zona 
d’enjardinament. I, per tant, formulem aquest conveni de cessió cap a l’Ajuntament.  
El senyor President, diu: D’acord? Sí, senyora Guillaumes. 
La diputada senyora Marta Guillaumes, diu: Gràcies, president, només manifestar que 
ens abstenim en aquest punt. Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Amb 26 vots a favor i 1 abstenció, 
quedaria aprovada aquesta sessió a l’Ajuntament de Vilablareix 
 
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.  
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
El senyor President, pren la paraula i manifesta que passaríem ja als temes de la Junta 
de Portaveus. Aquí hi ha dues mocions: una moció del PSC, que hi ha hagut una 
transacció d’última hora, senyor secretari, si vol llegir la proposta d’acord i després 
passaríem la paraula al senyor Rodríguez. 
El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció transaccionada. 
 
34. Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació de Girona obri 

una línia d'ajudes als ajuntaments i consells comarcals per a la creació de 
refugis climàtics als patis de les escoles 

 
“A la demarcació de Girona hi ha 377 Escoles bressol i 239 escoles públiques de 
primària.  
 
El canvi climàtic avança sense remei i les conseqüències que deixa ja afecten la vida 
quotidiana de les persones. En aquest context, els experts conclouen que la lluita 
contra l’escalfament és indispensable que la única alternativa per combatre els canvis 
és adaptar-se a les noves condicions del clima. En l’àmbit escolar aquesta adaptació 
és urgent i la Diputació ha emprès mesures en aquest sentit com ara l’activació de la 
línia 3 del Pla Elecció 2022-2023 de la Diputació de Girona, que inclou subvencions 
per a millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle. 
 
Els patis de les escoles són un dels elements primordials de l’educació pel benestar 
dels nens i nenes i també pel paper en el desenvolupament de les relacions socials 
que juga. Els patis estan pensats majoritàriament per acollir els nens i nenes en unes 
condicions climàtiques no extremes. Amb els canvis, algunes veus autoritzades 
proposen que aquests espais s’adaptin als canvis a curt termini a través d’habilitar-hi 
zones com a refugis climàtics. Segons aquestes tesis, els refugis climàtics tindran un 
paper essencial en els mesos del calendari escolar afectats per la major intensitat del 
sol.  
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Està demostrat que habilitar espais climàtics als patis de les escoles té sentit i és 
efectiu per mitigar les temperatures de les zones exteriors de les escoles. La millor 
opció per complir aquest objectiu és la naturalització dels espais exteriors amb arbres 
que donin ombra a zones àmplies dels patis sense entorpir la circulació dels nens o 
reduir l’espai d’esbarjo. La naturalització dels patis contribuirà també a la millora de la 
biodiversitat i a la reducció del CO2 atmosfèric. Actualment els ajuntaments de la 
demarcació de Girona tenen també la possibilitat d’acudir als fons de cooperació de la 
Diputació de Girona per habilitar espais climàtics amb elements artificials com ara 
tendals o pèrgoles provisionals. 
 
Els alumnes passen una bona quantitat de les seves jornades escolars al pati. I els 
professors i professores tenen la consigna de no deixar que la mainada estigui massa 
estona exposada al sol i que cal que s’hidrati bé. Així les coses, tal i com es volen 
adaptar les aules pels canvis que venen, és lògic que es puguin adaptar els patis per la 
mateixa raó. I en aquest context, la Diputació pot ajudar a executar les reformes per 
crear espais de refugi climàtic atenent a la seva vocació de suport als ajuntaments. 
Plantar arbres és una actuació que tindrà efectes en els patis a mig i especialment a 
llarg termini. Això li atorga un valor estratègic i reclama un disseny de les actuacions 
acurat i precís. 
 
Les últimes onades de calor es viuen arreu. La d’aquest any 2022 va començar el mes 
de juny i hem estat més de quaranta dies amb temperatures per sobre de la mitjana 
que es tenia com a referència fins ara. El mes de juny encara és lectiu i moltes escoles 
bressol treballen el mes de juliol de manera que l’adaptació de les escoles és 
pertinent. Més encara quan el setembre ja es pot considerar un mes plenament 
calorós, o com a mínim de sol persistent, malgrat que les temperatures ja comencen a 
baixar als matins, al capvespre i a la nit. Com sigui, la tendència és que el canvi 
climàtic està alterant el calendari de les altes temperatures i aquestes altes 
temperatures afecten de manera especial tres grups: les persones vulnerables, la gent 
gran i la mainada.  
 
El canvi climàtic és una evidència i és pertinent aplicar mesures a les escoles per 
mitigar les altes temperatures als patis i també a llocs propers vinculats al trànsit 
d’alumnes perquè les jornades escolars ja coincideixen de ple amb l’augment de les 
temperatures. 
 
En base a les raons aquí exposades, el grup del PSC proposa al Ple de la Diputació 
de Girona l’ACORD següent:  
 

1. Que la Diputació de Girona obri una línia d’ajudes als Ajuntaments i els Consells 
Comarcals destinats a establir refugis climàtics als patis de les escoles i a les 
zones de trànsit d’alumnes vinculats a les escoles amb sistemes naturals d’ombra 
” 

 
Es sotmet a votació el text de la moció transaccionada, del contingut literal següent: 
 
“Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació de Girona obri una línia 
d’ajudes als ajuntaments i consells comarcals per a la creació de refugis 
climàtics als patis de les escoles  
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A la demarcació de Girona hi ha 362 centres de Primària i 156 escoles bressol 
públiques.  
 
El canvi climàtic avança sense remei i les conseqüències que deixa ja afecten la vida 
quotidiana de les persones. En aquest context, els experts conclouen que la lluita 
contra l’escalfament és indispensable que la única alternativa per combatre els canvis 
és adaptar-se a les noves condicions del clima. En l’àmbit escolar aquesta adaptació 
és urgent i la Diputació ha emprès mesures en aquest sentit com ara l’activació de la 
línia 3 del Pla Elecció 2022-2023 de la Diputació de Girona, que inclou subvencions 
per a millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle. 
 
Els patis de les escoles són un dels elements primordials de l’educació pel benestar 
dels nens i nenes i també pel paper en el desenvolupament de les relacions socials 
que juga. Els patis estan pensats majoritàriament per acollir els nens i nenes en unes 
condicions climàtiques no extremes. Amb els canvis, algunes veus autoritzades 
proposen que aquests espais s’adaptin als canvis a curt termini a través d’habilitar-hi 
zones com a refugis climàtics. Segons aquestes tesis, els refugis climàtics tindran un 
paper essencial en els mesos del calendari escolar afectats per la major intensitat del 
sol.  
 
Està demostrat que habilitar espais climàtics als patis de les escoles té sentit i és 
efectiu per mitigar les temperatures de les zones exteriors de les escoles. La millor 
opció per complir aquest objectiu és la naturalització dels espais exteriors amb arbres 
que donin ombra a zones àmplies dels patis sense entorpir la circulació dels nens o 
reduir l’espai d’esbarjo. La naturalització dels patis contribuirà també a la millora de la 
biodiversitat i a la reducció del CO2 atmosfèric. Actualment els ajuntaments de la 
demarcació de Girona tenen també la possibilitat d’acudir als fons de cooperació de la 
Diputació de Girona per habilitar espais climàtics amb elements artificials com ara 
tendals o pèrgoles provisionals. 
 
Els alumnes passen una bona quantitat de les seves jornades escolars al pati. I els 
professors i professores tenen la consigna de no deixar que la mainada estigui massa 
estona exposada al sol i que cal que s’hidrati bé. Així les coses, tal i com es volen 
adaptar les aules pels canvis que venen, és lògic que es puguin adaptar els patis per la 
mateixa raó. I en aquest context, la Diputació pot ajudar a executar les reformes per 
crear espais de refugi climàtic atenent a la seva vocació de suport als ajuntaments. 
Plantar arbres és una actuació que tindrà efectes en els patis a mig i especialment a 
llarg termini. Això li atorga un valor estratègic i reclama un disseny de les actuacions 
acurat i precís. 
 
Les últimes onades de calor es viuen arreu. La d’aquest any 2022 va començar el mes 
de juny i hem estat més de quaranta dies amb temperatures per sobre de la mitjana 
que es tenia com a referència fins ara. El mes de juny encara és lectiu i moltes escoles 
bressol treballen el mes de juliol de manera que l’adaptació de les escoles és 
pertinent. Més encara quan el setembre ja es pot considerar un mes plenament 
calorós, o com a mínim de sol persistent, malgrat que les temperatures ja comencen a 
baixar als matins, al capvespre i a la nit. Com sigui, la tendència és que el canvi 
climàtic està alterant el calendari de les altes temperatures i aquestes altes 
temperatures afecten de manera especial tres grups: les persones vulnerables, la gent 
gran i la mainada.   
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El canvi climàtic és una evidència i és pertinent aplicar mesures a les escoles per 
mitigar les altes temperatures als patis i també a llocs propers vinculats al trànsit 
d’alumnes perquè les jornades escolars ja coincideixen de ple amb l’augment de les 
temperatures.  
 
En base a les raons aquí exposades, el grup del PSC proposa al Ple de la Diputació 
de Girona l’adopció de l’ACORD següent: 
 
La Diputació de Girona autoritzarà que aquesta despesa pugui ser subvencionable en 
el Fons de Cooperació.” 
 
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Joaquim Rodríguez, intervé i manifesta: 
Sí, moltes gràcies, president. Efectivament, refugis climàtics, jo hi afegiria naturals, que 
hem d’anar dient aquesta paraula perquè hi ha altres aspectes que també solucionen 
el problema, però la moció va una mica que es reivindiqui el tema natural i ara ho 
explicarem. Està clar, l’augment de les temperatures els últims darrers 50 anys, com a 
mínim, es diu que és 1,5 % més elevat i això és una dada del Servei Català de 
Meteorologia. I sobretot, hi ha un increment de la insolació que ja saben que és la 
radiació solar en un lloc determinat. I s’ha augmentat molt més. Per mitigar tots 
aquests efectes, els ajuntaments solem donar resposta, sobretot quan hi han onades 
de calor, amb els refugis tèrmics, diríem en aquest cas, als equipaments municipals, 
per exemple, on hi ha aires condicionats. I això ja més o menys es fa a tots els 
ajuntaments que cal, sobre unes piscines o es fan altres actuacions. Entenem que les 
zones urbanes, sobretot allò que està urbanitzat, caldrà naturalitzar molts espais. Els 
carrers s’hauran de fer avingudes perquè les persones puguin anar dels seus domicilis 
o d’allà on sigui als refugis climàtics naturals que ja existeixen als municipis, però el 
problema és aquests corredors que no existeixen. Per tant, la Diputació algun dia 
haurem de continuar pensant en aquestes mesures. I estaria bé que a partir d’ara 
anéssim incrementant aquestes línies d’ajuts als municipis perquè puguem tenir 
aquests corredors naturals, sobretot amb arbres, perquè ja saben que l’efecte illa de 
calor pot arribar a augmentar uns 3 graus de la temperatura, en contrast amb la seva 
perifèria. Aquesta moció, però, no té tanta voluntat, diríem, amb un objectiu com 
aquest, sinó que s’enfoca en els centres educatius, sobretot a les escoles. Moltes 
escoles estan fetes dels anys 70 o fins i tot abans i els seus patis, si bé ja hi han 
arbres a vegades en el contorn, creiem que hi hauria d’haver zones amb arbrat 
suficient perquè els alumnes tinguessin aquests refugis que diem climàtics naturals. I 
en aquest sentit, entenem que si els ajuntaments poden fer un projecte i hi ha una 
participació del Consell Escolar, tant sigui municipal o del consell escolar del centre 
educatiu, pot ser una actuació interessant. Les escoles podran tenir ombra, frescor. 
També tindran una millora de la biodiversitat en aquest pati i una reducció del CO2 en 
conjunt. Jo haig d’agrair la colꞏlaboració que hem rebut de l’equip de govern i dels 
grups amb què he parlat de la corporació. En aquest aspecte no hi ha hagut cap 
problema. Donem suport a les iniciatives sobre polítiques de sostenibilitat que fa temps 
que impulsa aquesta Diputació i ens trobaran al costat per anar endavant. Moltes 
gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Alguna qüestió dels 
independents? No? Senyora Guillaumes. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, 
president. Bé, com imagino que tots els diputats i diputades i la gent que ens escolta, 
votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera, en aquesta moció que presenta el 
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grup socialista, però, ens agradaria fer un seguit d’observacions amb relació a la 
importància que ja el diputat ha expressat, la importància de dotar a les escoles de 
refugis climàtics. Ens agradaria posar una mica de context la moció que ha presentat 
el grup socialista. Com en moltes ocasions anteriors, en altres plens hem manifestat 
que estem davant d’un repte global, un repte de tots i diríem civilitzatori, jo crec, que és 
com superarem com a humanitat, diguéssim, aquesta crisi del clima comú que ens pot 
portar a finals de segle, si no canviem la tendència actual, a superar els quatre graus 
d’augment mitjà de les temperatures respecte al principi de la revolució industrial. Això 
equivaldria a una de les variacions més grans des de fa més d’1 milió d’anys. Ara ja 
som a més 1,2 graus respecte a la revolució industrial. I vist com ha anat la recent 
COP 27, on no han arribat a cap acord substancial, és previsible que el 2030 
sobrepassem de llarg els + 1,5 ºC. Per tant, bé, en tot cas, suposo que de les 
persones que estem aquí, diputats i diputades, ningú dubta de la crisi climàtica, que és 
un fet. Aquest estiu, un estiu de sis mesos, no un estiu de tres mesos, un estiu de sis 
mesos que hem viscut arreu dels Països Catalans, amb una onada de calor o unes 
onades de calor que han tingut unes afectacions molt grans, sobretot a la salut de les 
persones més vulnerables i també afectacions al territori. De fet, avui mateix, 22 de 
novembre, precisament des de la Generalitat es declararà l’estat d’alerta per sequera a 
la conca del Ter Llobregat, la principal conca del país, i també a la Muga. Per tant, no 
és cap broma, la crisi climàtica, n’estem veient ja els efectes i en aquest context 
d’augment de dies de temperatures elevades a l’Administració pública, en el cas que 
ens ocupa, la Diputació ha de ser valenta i fer polítiques que ajudin la majoria de la 
gent a superar aquest període d’extrema calor que es poden donar amb dignitat, i 
especialment la població més vulnerable dones embarassades, gent gran, persones 
amb problemes de salut i especialment, com molt bé comentava el diputat, els infants i 
els joves. Un d’aquests elements que pot garantir minimitzar l’impacte de la calor als 
municipis no només és tenir refugis climàtics, sinó garantir l’accés a l’aigua i generar, 
com dèiem, aquests espais per refugiar-se de la calor. Especialment ara que amb la 
pujada del preu de la llum hi haurà població que no es podrà permetre, i això ja està 
passant ara, no es podrà permetre mantenir casa seva com un refugi de la calor. Els 
refugis climàtics, la proposta que planteja el grup socialista en aquesta moció, són 
equipaments municipals on les persones es poden refugiar de la calor o d’altres 
episodis meteorològics extrems i es tracta d’un conjunt d’espais, que ja ha descrit molt 
bé el diputat, que proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat. I les escoles per a 
nosaltres, per això hi votarem favorablement, han de ser un bon espai per a aquests 
refugis en una situació d’emergència en què ens trobem, on les onades de calor, les 
sequeres persistents, ara mateix hi som, ara mateix hi som, i altres fenòmens climàtics 
extrems. La creació d’aquests refugis climàtics als municipis, i especialment a les 
escoles, per a nosaltres pren importància sobretot per a aquelles persones amb menys 
recursos que no poden convertir casa seva en aquests refugis. I ja per acabar, ens 
sembla que aquesta proposta que presenta el Grup Socialista és molt interessant 
perquè la creació de refugis climàtics a les escoles ens sembla absolutament pertinent 
i necessari perquè garanteix dues coses importantíssimes en els temps que vindran, 
que és la protecció i la resiliència climàtica, en alguna altra ocasió també ho hem 
comentat, de la població. L’adaptació d’aquests espais públics de diferents maneres, ja 
sigui amb arbrat, bancs a l’ombra, espais d’aigua, no només compleix amb la idea de 
protegir la població, sinó que també ajuda a mitigar, també el diputat n’ha parlat, és a 
dir, no només ajuda a protegir, sinó que també garanteix que hi hagi als municipis 
espais que mitiguin aquests efectes del canvi climàtic. I la segona cosa que ens 
sembla molt interessant és que aquests refugis climàtics a les escoles garanteixen un 
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factor que ens sembla molt important, que és la universalitat. És a dir, una escola, 
evidentment, és un espai on no es veta l’entrada a ningú i, per tant, tothom pot tenir 
garantida aquesta protecció climàtica. I acabo, sí que no ens en podrem estar com a 
CUP-Amunt de fer una reflexió, a part de tot aquest argumentari, que era un 
argumentari en la defensa d’aquesta moció. Estan molt bé les mocions i evidentment 
nosaltres aquesta hi votarem favorablement. I moltes vegades en aquests espais 
institucionals s’aproven moltes mocions. A les subvencions, avui mateix el senyor 
Piñeira parlava quan explicava les mocions del punt 21 al 24, que totes es fan amb uns 
criteris de sostenibilitat i que els objectius de desenvolupament sostenible és un 
objectiu transversal a la Diputació, però a nosaltres ens agradaria fer avinent un fet 
tangible. Portem mesos com a CUP-Amunt reclamant que es tinguin en compte també 
els criteris d’estalvi i eficiència. I avui ens trobem aquí, en aquesta sala, tornem a estar 
44 persones. Bé, 83, ara ha fugit una persona, 43 persones. Estem fent un ple i tenim 
les cortines tancades, les persianes baixades, tots els llums encesos. És clar, fem 
aquest apunt perquè està molt bé aprovar mocions i dir: nosaltres volem avançar en 
sostenibilitat, però ens sembla que seria interessant que la coherència a l’hora de 
plantejar aquestes coses fos també una cosa transversal, perquè és com bastant un 
contrasentit aprovar una moció a favor dels refugis climàtics i parlar de la producció 
climàtica i la importància de prendre mesures polítiques —el mateix diputat en parlava, 
que és important tirar endavant polítiques per a la sostenibilitat— i aquí mateix 
nosaltres mateixos estem en una sala on està tot tancat. O sigui, algú fa la reflexió de 
què estem fent? Portem mesos reclamant-ho. No és la primera vegada que ho 
reclamem. Per tant, en aquest sentit, vot favorable a la moció, però també aportem 
aquesta reflexió sobre la coherència respecte a això. No només hi ha d’haver política, 
sinó també coherència amb relació a la sostenibilitat global de tots i totes. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Guillaumes. Senyor Piñeira, en nom 
del govern. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies, 
senyor president. Doncs com que avui tenim molts punts i hem de fer també el ple de 
pressupostos, seré sintètic: 1) tenim canvi climàtic; 2) els patis no estan pensats per a 
temperatures extremes, i ara en tenim; 3) cal adaptar-se; 4) hem de crear espais com 
a refugi climàtic als patis de les escoles; 5) és una mesura útil i efectiva per protegir i 
mitigar els efectes del canvi climàtic i que arribi a tothom, i 6) agrair a tots els grups 
aquesta moció per incentivar que es puguin crear refugis climàtics a les escoles. 
Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? 
El portaveu adjunt del grup del PSC, manifesta: Sí, molt breument, però haig d’agrair a 
la senyora Guillaumes, que de seguida que li vaig plantejar aquesta moció, va venir i 
vam estar parlant i, per tant, moltes gràcies. També vull destacar el senyor Amat, 
evidentment, perquè és amb el que més o menys anàvem negociant com podria ser 
això, independentment d’on surtin els diners, jo crec que coincidim amb vostè, senyor 
Amat, que la Diputació —i em sembla que vostès ho fan, i amb el president i vostè 
amb unes jornades a Banyoles també ho deien— ha de ser una mica la punta de 
llança moltes vegades en aspectes sobretot de sostenibilitat. I vostès presentaven allà 
els programes que es tenen i una mica aquesta moció és el que pretén: donar idees 
als ajuntaments, empènyer-los, ser punta de llança perquè puguin fer un projecte, i 
agafin aquesta idea, o d’altres. I per tant, en aquest sentit, jo crec que anem ben 
encaminats. I també, moltes gràcies al portaveu de l’equip de Govern. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Piñeira, ens ha de puntualitzar només 
que hi ha un error en el nombre de centres, no? 
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El portaveu del Govern, diu: Sí, hi ha un error que si el poguéssim corregir. En principi 
nosaltres tenim comptabilitzats des de l’àrea d’Educació 330 escoles i 123 llars 
d’infants. Si no hi ha inconvenient per part de tots els grups, penso que potser estaria 
bé actualitzar aquest error. 
El senyor President, respon: Doncs l’actualitzem. 
El senyor Piñeira, diu: Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, manifesta: Gràcies. Per tant, entenc que la moció s’aprova per 
unanimitat. Sí? 
 
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.  
 
35. Moció que presenta el grup de la CUP per al foment de la lectura a 

comarques gironines 
 
El senyor President, diu: Doncs passaríem al següent punt, que és el 35è, que és una 
moció que presenta el grup de la CUP. Senyor secretari, si vol llegir les propostes 
d’acord, i després passaria la paraula a la senyora Guillaumes. 
El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció, del següent contingut: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Un dels fets més destacables del s.XX pel que fa a la promoció de la llengua i la 
cultura catalana va ser la creació de la Mancomunitat de Catalunya. Va ser una 
institució activa entre 1914 i 1925 i presidida per Enric Prat de la Riba i posteriorment 
per Josep Puig i Cadafalch. Va esdevenir una important eina de modernització de la 
societat catalana i va representar el primer incipient reconeixement per part de l’Estat 
espanyol de la identitat i la unitat territorial de Catalunya des de 1714. Era precisament 
Prat de la Riba qui defensava que no hi podia haver cap Ajuntament de Catalunya 
sense biblioteca. La Mancomunitat va dur a terme una important tasca de creació 
d’infraestructures (ferrocarrils, telèfons, obres hidràuliques,...). També va emprendre 
iniciatives per augmentar els rendiments agrícoles i forestals introduint millores 
tecnològiques alhora que impulsava iniciatives en l’àmbit dels serveis públics, 
especialment en l’educatiu.  
 
En temps de Prat de la Riba es va impulsar la “Xarxa de biblioteques de Catalunya”. 
Un programa que consistia en la creació de biblioteques populars locals, que en aquell 
moment es consideraven una eina clau per a fomentar l’accés de les classes populars 
a la cultura escrita i per al foment de la lectura. Durant els anys en què va durar la 
Mancomunitat es van obrir nombroses biblioteques i es va crear la Biblioteca Nacional 
de Catalunya. La Mancomunitat fou suprimida el 20 de març de 1925 pel dictador 
Primo de Rivera. Posteriorment, la 2a República (1931-1936) va permetre rellançar la 
feina feta per la Mancomunitat fins a a la dictadura franquista que va suposar un nou 
embat destructiu per a la llengua i la cultura catalanes. El Manifest de la Unesco de 
1972 sobre la Biblioteca Pública va suposar un nou impuls a Catalunya per al foment 
de la lectura a Catalunya. El període democràtic ha suposat un nou marc legal i social 
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per a donar un nou impuls a la llengua i cultura catalanes i en especial per al foment 
de la lectura. 
 
La lectura és la clau per obrir la ment a infinitat de mons, reals i fantàstics. Al mateix 
temps, és una eina bàsica per garantir una bona comprensió lectora, clau per l’èxit 
educatiu i pel desenvolupament personal i, en especial, per al desenvolupament del 
pensament crític. Per això, promoure la lectura hauria de ser un objectiu prioritari per 
qualsevol administració, també de la Diputació de Girona. De fet, les dades ens 
mostren dèficits importants de la població en aquest sentit en relació a competències 
lectores bàsiques, lectura, i coneixement de la llengua catalana. 
 
El sistema educatiu és i ha de ser, sens dubte, un element clau per garantir les 
competències lectores imprescindibles pel desenvolupament personal de qualsevol 
ciutadà en la nostra societat. Ha de facilitar l’accés i promoure la lectura als infants i 
joves i també a qui, ja d’adult, troba o retroba l’oportunitat de fer-ho. És per això que 
les biblioteques escolars cal que siguin ben dotades econòmicament. Al mateix temps, 
però, les biblioteques municipals poden i han de ser un espai clau d’aquesta promoció 
lectora i que garanteixin l’accés a la lectura al llarg de tota la vida. El treball compartit 
entre centres educatius i biblioteques públiques pot ser una via molt interessant en 
aquest sentit, tal i com ja han demostrat diversos programes i projectes que aposten 
per aquesta colꞏlaboració. Un exemple d’això són els projectes de biblioteques 
escolars que obren més enllà de l’horari lectiu amb el suport i acompanyament de les 
biblioteques públiques del municipi, les hores del conte o altres activitats de 
biblioteques dirigides a centres educatius o el programa LECXIT, que té per objectiu 
impulsar l'èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora i en el que 
participen tant centres educatius, com biblioteques a més de voluntariat i entitats 
socials. 
 
La Diputació de Girona fa molt temps que disposa d’un Servei de Biblioteques que té 
com a principals objectius l’assessorament i la colꞏlaboració amb els ajuntaments en la 
creació i el manteniment dels equipaments i serveis bibliotecaris, el suport metodològic 
i tècnic a les biblioteques públiques i la creació de mecanismes i eines per potenciar i 
facilitar la cooperació entre les biblioteques. El Servei de Biblioteques també colꞏlabora 
amb el programa LECXIT, amb la coordinació del projecte i la formació dels voluntaris. 
Alhora, cal tenir en compte que a comarques gironines conviuen realitats molt diverses 
pel que fa a l’accés a biblioteques. Segons dades de XIFRA (2018) existeixen 66 
biblioteques públiques locals d’entre els 225 municipis de la demarcació de Girona. 
Alhora algunes d’aquestes biblioteques, especialment les de municipis més petits, es 
veuen molt limitades a nivell d’horaris, personal, espai i oferta de llibres i/o activitats. A 
través d’aquesta moció volem recuperar l’esperit que inicià la Mancomunitat de 
Catalunya i que consolidà la Generalitat republicana. En ple segle XXI, podem afirmar 
que el món ha canviat molt des d’aleshores però el que no ha canviat són les 
necessitats d’ahir com d’avui de treballar per a la transformació personal i social 
mitjançant la capacitat dels ciutadans ben informats per exercir els seus drets 
democràtics i tenir un paper decisiu en la societat. El foment de la lectura és una eina 
imprescindible per aconseguir-ho i des de les institucions públiques és fonamental el 
seu impuls. 
 
És per això que des del grup polític CUP-AMUNT proposem al Ple de la Diputació de 
Girona que adopti els següents acords: 
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PRIMER.- Impuls i desenvolupament d’un “Pla de xoc per al foment de la lectura a 
comarques gironines” el primer semestre de 2023 que hauria d’incloure aspectes com 
ara: el suport per la realització de projectes de foment de la lectura al municipis com el 
programa LEXCIT, el treball comunitari entre escoles, biblioteques i famílies i els 
recursos a projectes de llarga durada. 
 
SEGON.- Creació d’un servei de bibliobus o propostes itinerants pels municipis que no 
disposen de biblioteca ni espai lector. 
 
TERCER.- Suport als municipis petits que sí que tenen biblioteca promovent la 
colꞏlaboració amb les escoles de referència de cada municipi i impulsant la connexió 
entre escola, biblioteca i famílies. 
 
QUART.- Dotar de recursos econòmics les biblioteques escolars de comarques 
gironines especialment pel que fa a recursos humans i la seva formació.” 
 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Guillaumes, per la 
seva defensa. 
 
La portaveu del grup de la CUP, pren la paraula i manifesta: Gràcies, president. Bé, 
faré una mica de lectura ràpida de l'exposició de motius i per què justifiquem una mica 
el perquè d'aquests quatre punts d'acord, no? Una mica explicar el context que ens ha 
mogut a presentar aquesta moció. I una de les primeres coses que volem fer és 
comentar que un dels fets més destacables d'aquest segle que hem passat, pel que fa 
a la promoció de la llengua i la cultura catalana, va ser la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya i va ser una institució activa entre el 1914 i el 1925, i va ser presidida per 
Enric Prat de la Riba i posteriorment per Josep Puig i Cadafalch. Va ser una... una... Va 
esdevenir una important eina de modernització de la societat catalana i va representar 
el primer i incipient reconeixement per part de l'Estat espanyol de la identitat i la unitat 
territorial de Catalunya des del 1714. I va ser precisament Prat de la Riba qui 
defensava que no hi podia haver cap ajuntament de Catalunya sense biblioteca. La 
Mancomunitat, aquest ens creat a principis de segle va dur a terme una important 
tasca de creació d'infraestructures, ferrocarrils, telèfons i obres hidràuliques, i també va 
emprendre iniciatives per augmentar els rendiments agrícoles i forestals, introduint 
millores tecnològiques, alhora que impulsava iniciatives en l'àmbit dels serveis públics, 
especialment, i sobretot educatiu. En aquests temps, en temps de Prat de la Riba es 
va impulsar la famosa Xarxa de Biblioteques de Catalunya, un programa que consistí 
en la creació de biblioteques populars locals, que en aquell moment es consideraven 
una eina clau per a fomentar l'accés de les classes populars a la cultura escrita i el 
foment de la lectura. Durant aquests pocs anys que va durar la Mancomunitat es van 
obrir nombroses biblioteques i es va crear la Biblioteca Nacional de Catalunya. La 
Mancomunitat, desgraciadament, fou suprimida el 20 de març de 1925 pel dictador 
Primo de Rivera i, posteriorment, en temps de la Segona República – del 31 al 36 –, es 
va permetre rellançar aquesta feina feta per la Mancomunitat fins a la dictadura 
franquista que, com molts deuen saber, va suposar un nou embat destructiu per a la 
llengua i la cultura catalanes. El manifest de la UNESCO de 1972 sobre la biblioteca 
pública va suposar un nou impuls a Catalunya per al foment de la lectura al país. El 
període democràtic ha suposat un nou marc legal i social per donar un nou impuls a la 
llengua i cultura catalanes i, especialment, per al foment de la lectura, que és el tema 
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que ens ocupa en aquesta moció. La lectura per nosaltres és clau per obrir la ment a 
infinitat de mons reals i fantàstics i al mateix temps és una eina bàsica per garantir una 
bona comprensió lectora, clau per a l'èxit educatiu, molt important – ara faig un incís eh 
– Han sortit unes dades d'abandonament escolar prematur que també tindran alguna 
cosa a veure amb tot això, que són bastant preocupants; I deia, pel desenvolupament 
personal i en especial, el desenvolupament del pensament crític. Per això ens sembla 
que promoure la lectura hauria de ser un objectiu prioritari per a qualsevol 
administració, també la Diputació de Girona. De fet, les dades ens mostren dèficits 
importants de la població en aquest sentit amb relació a competències lectores 
bàsiques, lectura i coneixement de la llengua catalana. La Plataforma en Defensa de la 
Llengua, justament fa pocs dies, ha publicat uns resultats sobre el coneixement i l'ús 
de la llengua catalana. El sistema educatiu és i ha de ser, sens dubte, un element clau 
per garantir les competències lectores imprescindibles per al desenvolupament 
personal de qualsevol ciutadà a la nostra societat, i ha de facilitar l'accés i promoure la 
lectura als infants i joves i també a qui ja adult, troba o retroba l'oportunitat de fer-ho. 
És per això que ens sembla que les biblioteques escolars cal que siguin dotades, ben 
dotades econòmicament. Al mateix temps, però, les biblioteques municipals, una altra, 
és una altra tipologia, poden i han de ser un espai clau per a aquesta promoció lectora 
i que garanteixin l'accés a la lectura al llarg de tota la vida. El treball compartit entre 
centres educatius i biblioteques públiques pot ser una via molt interessant en aquest 
sentit, tal com ja han demostrat diversos programes i projectes que aposten per 
aquesta colꞏlaboració. Un exemple, que hem posat aquí a l'article expositiu, són els 
projectes de biblioteques escolars que obren més enllà de l'horari lectiu amb el suport i 
acompanyament de les biblioteques públiques del municipi. Aleshores, el conte o altres 
activitats de biblioteques dirigides al centre educatius o el programa LECXIT, que té 
per objectiu impulsar l'èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora i en 
el que participen tant els centres educatius com biblioteques, a més de voluntariat i 
entitats socials; i també ens consta que la Diputació de Girona. Com dèiem, la 
Diputació de Girona fa molt de temps que disposa d'aquest Servei de Biblioteques, que 
té com a principal objectiu l'assessorament i la colꞏlaboració amb els ajuntaments en la 
creació i el manteniment dels equipaments i serveis bibliotecaris, el suport metodològic 
i tècnic de biblioteques públiques i la creació de mecanismes i eines per potenciar i 
facilitar la cooperació entre les biblioteques. Aquest Servei de Biblioteques també 
colꞏlabora amb el programa LECXIT, el qual comentàvem, en la coordinació del 
projecte i la formació de voluntaris. Alhora, cal tenir en compte que a comarques 
gironines conviuen realitats molt diverses pel que fa a l'accés a biblioteques. Segons 
dades de Xifra del 2018 que, per cert, ens resulta curiós que no estiguin actualitzades, 
existeixen 66 biblioteques públiques locals entre els 225 municipis de la demarcació de 
Girona. Alhora algunes d'aquestes biblioteques, especialment les de municipis més 
petits, es veuen molt limitades a nivell d'horaris, personal –que moltes vegades no en 
tenen– per obrir espai i oferta de llibres i/o activitats. A través d'aquesta moció, 
senzillament volem recuperar aquest esperit que va iniciar la Mancomunitat de 
Catalunya i que consolidarà la Generalitat republicana. És com demanar una segona 
renaixença. En ple segle XXI podem afirmar que el món ha canviat molt des 
d'aleshores, però el que no ha canviat són les necessitats d'ahir, com les d'avui, de 
treballar per a la transformació personal i social, mitjançant la capacitat dels ciutadans 
ben informats per exercir els seus drets democràtics i tenir un paper decisiu en la 
societat. El foment de la lectura per nosaltres i és per això que presentem aquesta 
moció és una eina imprescindible per aconseguir-ho i des de les institucions públiques 
és fonamental el seu impuls. Gràcies.  
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El senyor President, diu: Passaríem... gràcies, senyora Guillaumes. Passaríem als 
diferents portaveus. En nom del senyor Motas, en nom dels portaveus. Vinga 
endavant. 
 
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, intervé i manifesta: Sí, 
moltes gràcies, senyor president. Molt breument, només per anunciar el vot favorable 
dels grups independents. Entenem que alguna de les propostes de la part dispositiva 
són, potser en aquests moments, de difícil compliment per part de l'equip de govern. 
Així i tot, l'esperit de la moció crec que és positiu i per això nosaltres anunciarem el 
nostre vot favorable. Entenem també pel coneixement que tenim, que és que altres 
diputacions estan eh... Tenen aquest servei del bibliobús, que jo crec que en aquests 
moments, crec que és difícil compliment, tot i que reconeixem també l'esforç que es fa 
des de la Diputació per fomentar la lectura a través del Servei de Biblioteques. La base 
de la moció tindrà el nostre suport, tot i que, com he anunciat, creiem que alguns dels 
punts són de difícil compliment en aquest moment. Res més, moltes gràcies.  
 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Motes. Senyor Casellas. 
 
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i diu: Sí, senyor president, 
no voldria pas moure el procediment, però sí que m’agradaria conèixer el 
posicionament del govern abans d’emetre el mot, el vot, perquè finalment el que diu la 
moció, que sabem llegir, està prou bé, però ens agradaria saber quina és la posició.  
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Li passo la paraula al senyor Piñeira i 
sabrà de seguida la posició del govern. 
 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i diu: Moltíssimes gràcies, senyor 
president. Suposo que amb la intervenció de la moció anterior he acumulat una 
mica de saldo de temps i, per tant, aquesta serà un pèl més extens que l'anterior. 
Ilꞏlustra diputada, senyora Guillaumes, com que vostè parlava d'història i de contextos 
històrics, ja ens parlava de la Mancomunitat i acabava parlant d'una nova renaixença 
cultural... Ja que vostè parla d'història, doncs jo no seré menys. I vostè parlava de la 
Mancomunitat. Miri, quan aquí es parlava de la Mancomunitat, a l'altra banda de 
l'Atlàntic, dels candidats a la presidència dels Estats Units, Hoover, feia campanya amb 
un eslògan molt cridaner, que era: "Un pollastre a cada cassola i dos cotxes a 
cada garatge". I per què li dic això? I no li dic amb ànim d'ironia, eh? Perquè en aquell 
moment hem d'entendre que veníem dels feliços anys 20 i, per tant, d'una època de 
consum, creixement econòmic, capitalisme desenfrenat, etcètera, etcètera. Per tant, 
en aquell context l'important era el consum. I què passava en aquest costat de 
l'Atlàntic? Que veníem de la Renaixença i, en conseqüència, una època de revifalla 
cultural en el nostre país. I l'eslògan traslladat a casa nostra de la renaixença, no seria 
un pollastre a cada cassola i dos cotxes a cada garaig, sinó que seria una biblioteca a 
cada poble. I podríem afegir i una escola i un telèfon – avui en diríem fibra òptica – i 
una carretera. Per tant, el nostre context, quin era? Era un context de revifalla cultural 
per tant, el que es potenciava era cultura, educació, progrés i modernitat. I, per tant, 
també les diputacions, des de fa molts i molts anys, incidim en l'àmbit de les 
biblioteques, perquè al final la Mancomunitat no és res més que la suma, si es permet 
la simplicitat, de les quatre diputacions provincials. I dit aquest apunt 
històric, doncs, anem als principis d'aquesta moció. I el que els voldria comentar i ja li 
avanço que votarem en contra, malgrat que amb l'esperit de la moció hi estem d'acord 
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i penso que tots el podem compartir, l'esperit de la moció, i el foment de la lectura, però 
m'agradaria matisar unes quantes coses. Primer hem de partir del principi que 
l'educació no és un àmbit competencial stricto sensu, ni dels ajuntaments ni de la 
Diputació, malgrat que els ajuntaments i la Diputació exercim competències en 
educació; i aquí, a la Diputació, tenim àrea d'educació i a més a més tenim diputat 
d'educació i ens en sentim molt orgullosos d'aquesta àrea. Biblioteques, sí. Biblioteca 
és una competència dels ajuntaments i de la Diputació claríssima. De fet, és una de les 
coses que marca quan es passa dels 5.000 habitants, és una de les competències que 
passa a ser obligatòria i, per tant, si a les biblioteques és una competència, per 
extensió, estivant el fil, podríem dir que el foment de la lectura. En aquests moments 
per corregir, si em permet, les dades que vostè ha dit. Vostè ha parlat de 225 municipis 
de la demarcació, que la Diputació tenim un eslògan que anem repetint constantment: 
"Diputació de Girona, 221 municipis". Per tant, avui dia, si no m'erro, diria que som 
Si no m'erro. I d'aquests 221 municipis i no 225, el que tenim són 64 biblioteques 
integrades al sistema de lectura pública, concretament 64 – no el número que dit 
vostè–, repartides en 56 municipis i en un futur pròxim s'inaugurarà, si Déu vol, la nova 
biblioteca de Vilablareix; i de punts d'informació i lectura, concretament en tenim 15. I 
aclarides les dades, perquè penso que és important també que quan parlem de dades 
ser curosos i ser precisos, vàries reflexions: Aquí es proposa un pla de xoc de la 
lectura. Primera reflexió: Un pla de xoc no s'improvisa ni organitzativament ni 
pressupostàriament. Per altra banda, la promoció de la lectura. La llei l'atribueix als 
serveis nacionals de suport a la lectura pública, és a dir, a la Generalitat i, per tant, un 
veritable pla de xoc de la lectura ha de venir primer impulsat pel Govern de la 
Generalitat, no per la Diputació i, evidentment, ha de comptar amb la cooperació de 
tots els agents implicats. I entre aquests agents implicats, òbviament hi ha la nostra 
corporació. De fet, en aquests moments, des de la Institució de les Lletres Catalanes 
s'està impulsant precisament el Pla del Llibre i la Lectura de Catalunya. I evidentment, 
també com a Diputació estem representats al Consell Nacional de la Lectura i 
treballem en el marc dels diferents grups de treball. I evidentment, també farem 
nostres les aportacions que acabi formulant el Pla Nacional de Lectura i colꞏlaborarem, 
òbviament en la seva implementació, com hem fet sempre. Per altra banda, com li deia 
abans amb relació al foment lector, en tractar-se d'una activitat que, estirant el fil, seria 
l'activitat nuclear i a la vegada complementària de les biblioteques, possibilita que des 
de la Diputació s'hagin obert línies de treball a les escoles. I aquí m'agradaria 
això sí, sempre ho fem i ho vinculem a través de les biblioteques municipals. En 
aquest sentit, en primer lloc, tenim el servei de suport a les biblioteques escolars. Hi 
han participat 54 escoles al curs 2021-22. Prestem assessorament en 
aquestes biblioteques escolars i tenim lots de llibres per millorar les colꞏleccions de les 
diferents escoles. En segon lloc, hi ha el préstec dels recursos educatius i de foment a 
les escoles. I, per tant, en aquest sentit ens poden demanar alguns dels 200 lots, que 
tenim 200 lots per a clubs de lectura infantil i juvenil. Tenim 8 exposicions, 
2 bibliomaletes, 15 bibliocarretons, 11 aparadors, 3 laboratoris de lectura i també totes 
les seves activitats complementàries, que serien visites d'autors a conferenciants, 
experts, etcètera. Per posar-hi dades, el 2021 hi han hagut en aquest sentit, en això 
que li explicava 177 itineràncies en total. El 2022, com que encara no s'ha tancat l'any, 
no li puc dir encara les dades, però sí que ja li puc avançar que seran més que 
l'exercici 2021 per dos motius: Primer, per la finalització de la pandèmia, que ha 
possibilitat poder realitzar més activitats d'aquest tipus. I segon, perquè la Diputació 
també assumeix el transport d'aquests recursos. I, per altra banda, en tercer lloc, 
també tenim projectes conjunts amb la UdG, amb la Universitat de Girona, amb els 
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centres de recursos pedagògics que hi ha a les diferents comarques i els diferents 
serveis educatius. I també en el Departament d'Educació. Per posar un exemple, per 
exemple, des del Servei de Biblioteques de la Diputació vam organitzar la primera 
escola d'estiu, Biblioteca i Escola. Enguany parlava del programa LECXIT. Amb el 
programa LECXIT s'hi ha colꞏlaborat i s'hi colꞏlabora des dels seus inicis i també en 
l'actualitat. I la tasca que és trobar un voluntari per a cada infant amb necessitat de 
reforç lector recau, per principi de subsidiarietat i per eficàcia i eficiència i per 
practicitat, a les biblioteques municipals. Què fan les biblioteques municipals? Es 
posen en contacte, per una banda, amb els equipaments educatius per detectar les 
necessitats, les necessitats dels alumnes i, per altra banda, es posen en contacte amb 
els seus usuaris per trobar voluntaris, per poder casar voluntari amb infant o jove amb 
necessitat de reforç... de reforç lector. Pel que fa al programa LECXIT, el Servei de 
Biblioteques ha colꞏlaborat en l'edició dels materials, en la formació del voluntariat, en 
la coordinació del projecte, actuant de portaveu amb la Fundació Bofill i també 
participem i actuem en els projectes del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Pel 
que fa al bibliobús, el bibliobús pot i ho dic en condicional, pot ser un recurs i de fet en 
tenim algun, fins i tot compartit amb la Diputació de Barcelona. Amb la Diputació de 
Barcelona compartim el bibliobús que cobreix els pobles de la zona que... perquè ens 
entenguem, a l'entorn de Viladrau, que són Diputació de Girona, però comarca 
d'Osona i, per tant, en el seu dia, ja ens vam posar d'acord per poder compartir aquest 
servei. També li haig de dir que al llarg de l'experiència d'aquests anys, tècnicament i 
pedagògicament, hem arribat a la conclusió que el contacte de l'infant amb la lectura 
ha de ser més immersiu i més quotidià que no pas puntual. Per tant, que seria com 
seria el bibliobús. Una visita al bibliobús cada quinze dies. I, per tant, les polítiques que 
anem desenvolupant s'orienten més en aquest sentit, no tant a un contacte puntual 
com és el bibliobús. El nen va cada quinze dies al bibliobús i ja està, si no que 
intentem un contacte, per una banda, més quotidià i per altra més immersiu. I d'aquí 
també en deriva el pla 3.000. El pla 3.000 no és res més que la necessitat de crear 
petits espais de lectura que estiguin oberts almenys els dies lectius. I el pla 3.000 és 
important i és impulsat cent per cent per la nostra casa, per la corporació i pel Servei 
de Biblioteques d'aquesta corporació. Des d'aquí formem el personal, comprem el fons 
inicial, anem comprant fons anualment també per revisar-lo. Els dotem del catàleg, 
del Microvi, i els oferim exactament el mateix catàleg de recursos educatius que oferim 
a les biblioteques del Sistema públic de lectura de la nostra de la nostra demarcació. Li 
haig de dir que aquesta moció, com que li deia que compartíem l'esperit i que ens 
l'hem mirat amb deteniment, ja li asseguro, tot i que no ho diu literalment, ens ha donat 
una idea que és que els pilars es nodreixin de lots itinerants i que, tot i que és una 
competència dels consells comarcals, és veritat que nosaltres exercim també aquesta 
funció de suport i, per tant, això probablement es podria fer, i en aquest sentit penso 
que ens ha servit també com a reflexió per poder fer això. I, per tant, aquesta idea, 
probablement, si tenim la possibilitat de tenir diners al capítol 2 suplementaris, doncs a 
la millor estaríem en disposició de poder-la implementar. Finalment, i per concloure, 
m'agradaria recordar també que des del Servei de Biblioteques de la Diputació hem 
tirat endavant des de fa uns quants anys el Pla de Biblioteques per poder impulsar la 
redacció de projectes, plans de ciutat, programes funcionals, projectes bàsics i 
executius, executius, projectes de mobiliari, senyalètica. Avui, amb la Junta de Govern 
precedent, precisament hem aprovat la convocatòria d'ara. Hem ajudat i ajudem a 
diferents biblioteques de la demarcació amb l'execució d'aquests projectes. Intentem 
incidir en tots els àmbits dels serveis que presten les biblioteques i de la lectura també 
a les escoles, i hem intentat obrir la ment en un doble sentit. El primer, les biblioteques 
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fan promoció de la lectura, però no només en altres àmbits, com per exemple la 
música: Hem desenvolupat, penso, projecte interessant com pot ser el 78 revolucions 
per minuts. I hem entès també que el rol de les biblioteques en la nostra societat i els 
hàbits lectors han canviat i, per tant, que determinades polítiques clàssiques que, en el 
seu dia, podien tenir un sentit. I aquí també incloc en part el bibliobús. En el món d'avui 
les estem canviant perquè els tècnics i cap a on va el món ens aconsellen que on 
anem, que anem cap a un altre sentit. Tanmateix, li reitero, li agraeixo la moció perquè 
vol dir que primer li interessa el tema i que, a més a més, es preocupa per la promoció 
de la lectura. Segon, amb l'esperit estem d'acord, però tercera, tenint present el que 
tenim i cap a on anem i com que la moció és un pacte, sentint-ho molt, aquest govern li 
haurà de votar en contra. Moltíssimes gràcies, ilꞏlustre diputada. 
 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Sí, senyor Casellas. 
 
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, diu: Sí, gràcies, senyor president. 
Senyora Guillaumes. Evidentment, nosaltres compartim l'esperit de la moció, però sí 
que hi ha algunes coses que les veiem semblant a com ens acaba d'exposar el diputat, 
l'ilꞏlustre diputat senyor Piñeira, i és exclusivament el que té a veure amb el amb el 
microbús i el plantejament en si, eh? Nosaltres hi veiem alguns problemes. 
Precisament ell ha fet servir unes paraules dient que seria millor una cosa més 
quotidiana i més immersiva. Nosaltres creiem que cal explorar un camí cap cap a 
noves tecnologies més enllà d'aquesta qüestió més clàssica. I això ho enganxo en com 
ha de funcionar una biblioteca avui en dia és molt més, molt més enllà del que del que 
és el plantejament clàssic de lectura. Perquè on estem veient, el que ens estem 
adonant és que amb l'esforç enorme que s'està fent, que exposa el diputat, el que 
veiem, per exemple, en una biblioteca gran, pràcticament comarcal com la de 
Figueres, doncs que no acabem de fer funcionar, doncs, això del català. Pensem que 
cal destinar més recursos, però que cal repensar i fer una moció simplement en el que 
ens hi proposeu coses que estan bé. I l'èxit és un èxit. I bé, eh? Però això de l'autobús, 
doncs creiem que és. Al final és més o menys important parlar de bibliobús. Pensem 
que no, però hauríem de donar-hi una volta més a l'hora de fer propostes que vagin 
més enllà del que és una moció i que permetin optimitzar encara millor els ingents 
recursos que s'estan destinant per part de la Diputació i de força a altres 
administracions. Per això, en aquest sentit, nosaltres ens hi abstindrem. 
 
El senyor President, diu: Gràcies. Senyora Guillaumes. 
 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, diu: Gràcies, president 
Intentarem posar ordre una mica a totes les observacions que ens han fet. Vull agrair 
especialment al senyor Motas el posicionament favorable del seu grup. Intentant posar 
ordre, eh? Per una banda, començaré amb l'equip de govern i després, en tot cas amb 
els socialistes. S'han dit moltes coses. Bé, només dir una idea principal. Com saben, 
nosaltres, la CUP, som una diputada enfront de vint-i-sis, diguéssim, i som plenament 
conscients de quin és el nostre paper aquí en la institució. Bàsicament, ja ho saben, 
nosaltres venim aquí a fer d'altaveu i de tensor de la institució. I quan diem altaveu és 
fer arribar algunes qüestions que venen del territori. Per tant, d'entrada, dir que 
aquesta moció s'ha elaborat coneixent el territori, és a dir, no hem agafat una part 
teòrica i hem dit "Mira, com que ens interessa, a mi m'interessa el tema biblioteques, 
doncs ara farem una moció". No. Hem fet un treball previ de parlar amb el territori i, a 
través d'aquest treball al territori, hem acabat confeccionant i elaborant la moció amb 
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quatre punts d'acord, que tenen a les seves mans. Dit això, ho dic per a situar, eh? La 
segona cosa important que també celebrem i de fet és el motiu, no? Que es pugui 
parlar d'aquest tema, és a dir, el tema de les biblioteques... Si vam presentar aquesta 
moció és perquè justament es generi una mica debat. És poc, és petitó, eh? A 
nosaltres ens agradaria debatre-ho més profundament, però hi ha molta pressa avui 
per fer moltes coses, no? Dit això, aquestes dues idees principals, passaré a les 
secundàries. Dir, en primer lloc, per exemple, el portaveu de l'equip de govern 
comentava que, per exemple, és important incidir en biblioteques i que incideixen com 
a equip de govern, no ho neguem, que incideixen, però per nosaltres no és prou. I de 
fet, en l'apartat de pressupostos, al ple que vindrà després, també hi ha un apartat en 
el qual incidirem en això. És a dir, sí, és veritat que s'incideix. No ho neguem, però 
nosaltres venim a portar aquesta moció per expressar que no n'hi ha prou. Amb el que 
s'introdueix a nivell pressupostari, no n'hi ha prou. Hi ha moltes dades que certifiquen 
que no n'hi ha prou accés a la lectura, no és equitatiu a tot el territori i, justament avui 
és curiós que avui presentem la moció l'adhesió a l'Associació de micropobles. No ho 
sé. Seria interessant que parlessin amb els micropobles i veiessin com tenen els seus 
espais de lectura. Pobles petitons de menys de 500 habitants i de menys de 1.000 
habitants si disposen tots d'espais de lectura com convindria. Això, per una banda, Ha 
posat el senyor Piñeira també l'exemple dels americans que posaven l'exemple que un 
mandatari parlava d'un pollastre cada a cada casa i dos cotxes de cada garatge. No ho 
sé, els americans... Per a mi la cultura americana, no acaba de ser el nostre referent, 
eh? I no sé, han acabat d'una manera. Són el país del món, juntament amb la Xina, a 
més emissor de gasos d'efecte hivernacle. Vull dir que potser aquests referents no 
tenim els mateixos referents, és evident. Tercera idea que volia comentar. Em 
comentaven també, i sol passar sovint quan es presenten algunes mocions que 
s'utilitza l'argument de "No és el nostre àmbit competencial". No és l'àmbit 
competencial, el tema del foment de lectura. Fer un pla de xoc per a la lectura a les 
comarques gironines potser no acaba de ser la nostra competència, però jo els fets 
formulo una pregunta a l'equip de govern sovint ens exposen, ens responen davant 
d'una qüestió concreta això que no s'acaba de ser l'àmbit competencial. Però la 
pregunta que ens fem, o sigui, no és competència a promoure un pla de xoc per al 
foment de lectura a comarques gironines, però, en canvi, sí que és competencial que 
diners públics que tenim o disposem a la Diputació de Girona se'n vagin directament al 
privat. Això sí que és competent? És a dir, la promoció i els diners públics que cada 
any se'n van de la Diputació de Girona cap a sectors econòmics privats, això sí que és 
una cosa que és justificable? Ens fem la pregunta. O sigui, a mi m'agradaria que quan 
s'utilitza aquest argument es contraresti amb això, perquè si no... "És que no és la 
nostra competència", val, doncs tampoc és la nostra competència una administració 
pública abocar diners i palades de diners al sector privat. En tot cas, pensem-hi. 
Justament la moció va encaminada cap aquí, a reflexionar sobre aquest aspecte. 
Pensem-hi. No hi ha diners per fer un pla de xoc, però resulta que sí que n'hi ha per 
enviar directament al sector privat. Més idees o temes concrets. Els arguments que 
s'han exposat, i ara sí que enganxo amb el senyor Casellas, que ens comentava que 
bé, que estava d'acord amb l'esperit —i ho agraïm, que es manifestin en aquest 
sentit— i parlaven de coses concretes. Tothom s'ha comportat, sol passar. Hi ha 
vegades que hi ha una proposta concreta i tothom s'enganxa al bibliobús. Tothom s'ha 
quedat amb el bibliobús, però és que la moció tenia quatre punts. Té quatre punts 
d'acord i ningú no n'ha parlat del quart: Dotar de recursos econòmics les biblioteques 
escolars de comarques gironines, especialment pel que fa als recursos humans i la 
seva formació. De fet, la part més important de la moció pensem que és aquesta, dotar 
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de més recursos humans, persones humanes, no tecnologia, tecnificacions i 
operacions immersives i no sé quines històries. Això de la immersió, no sé d'on han 
sortit, les qüestions immersives. En tot cas, nosaltres bàsicament, sobretot la part més 
important, potser era l'última que ningú no n'ha fet referència. Estem només 
assenyalant, senyors, senyores, estem dient que caldria dotar de més recursos 
humans i formació per a aquestes persones que estan a les biblioteques públiques. 
Per tant, sí que m'agradaria que no es quedessin amb l'anècdota del bibliobús i que 
anessin a la categoria. I la categoria d'aquesta moció, la part principal és posar sobre 
la taula, que caldria dotar econòmicament a tots nivells les biblioteques a comarques 
gironines. De moment ho deixaré aquí, a no ser que el vicepresident vulgui 
contraargumentar els meus. 
 
El senyor President, manifesta: Molt bé, moltes gràcies. Senyor Piñeira, passarem a la 
votació. 
 
El portaveu del Govern, senyor Piñeira, manifesta: No, vull intervenir. Moltíssimes 
gràcies, senyor president. Ilꞏlustre diputada, senyora Guillaumes. Aviam, segon intent, 
però no segon intent per vostè, sinó per a mi, perquè quan parlo amb vostè m'agafa 
complex que no m'explico bé, o que vostè no en vol entendre, que també a vegades 
pot ser això. Jo no li he posat en cap cas l'exemple dels Estats Units com a referent i 
penso que la majoria de diputats no ho han interpretat en aquest sentit. Vostè parlava 
d'un determinat context històric i deia que en aquest context històric es promouen les 
biblioteques i posava l'exemple de la Mancomunitat. I jo li deia sí, sí, és que, 
evidentment, els contextos històrics condicionen i són molt importants. I per això li 
posava en el mateix moment temporal què passava en un lloc, que era els Estats 
en un determinat context històric, i què passava a Catalunya en el mateix moment, en 
el mateix període (moment temporal), en un altre context històric, per reforçar 
precisament la importància dels contextos històrics i per entendre el d'on venim. Per 
tant, de totes les coses que he dit, aquesta part amb la qual he començat venia a 
reforçar l'argument de la seva moció de la Mancomunitat. I penso que tothom ho ha 
entès així. Ningú no ha entès d'aquesta casa, perdoni, eh? Que jo estigués posant 
com a exemple els Estats Units de Hoover, d'un pollastre a cada cassola i dos cotxes a 
cada garaig. Ningú. I vostè ara em diu això No, no, escolti, jo no li he posat com a 
exemple de referent i em penso, que si és honesta ho ha entès tothom. A vegades 
m'agafa complex que no m'explico bé, però en aquest cas penso que vostè m'ha entès 
perfectament i me'l tergiversa, l'argument, i no em puc estar de dir-li. Segona, diu 
"Parlar amb el territori", evidentment que vostè parla amb el territori i nosaltres també 
parlem amb les biblioteques i parlem amb les escoles. I ho fem constantment. El 
diputat d'Educació, el senyor Pifarré, se'n fa un tip de parlar amb les escoles, amb les 
llars d'infants, amb la comunitat educativa i amb l'ensenyament no reglat, etcètera. I 
aquest humil servidor que li parla també se'n fa un tip de reunions en biblioteques. La 
darrera, per exemple, la van fer precisament a Puigcerdà. Que l'anem fent itinerant en 
totes les capitals de comarca que ens trobem i ens trobem amb els punts d'informació i 
lectura i ens trobem amb les biblioteques que fan funció comarcal, perquè cadascuna 
té un rol diferent i en parlem molt. Per tant, vostès parlen amb el territori, però, 
òbviament, nosaltres també. Debat, que deia "Hem vingut a promoure un debat"; el 
debat amb les biblioteques, especialment amb les biblioteques, fa temps que l'estem 
promovent. En matèria cultural hi ha dos debats, podríem dir d'altres, eh? Però pel que 
fa a equipaments, i per simplificar, n'hi ha dos que fa temps que promovem i que això 
desencadenen canvis i polítiques públiques. Que és: el rol dels museus al segle XXI, 
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dels equipaments museístics i el rol de les biblioteques. Perquè els equipaments 
museístics i les biblioteques han canviat. Avui dia per llegir un plafó, ningú no va veure 
un museu. Perquè això ho pot fer des de casa les 24 hores del dia, els 365 dies de 
l'any amb continguts a vegades fins i tot millors i fins i tot sí, encara que vostè ho ha 
demostrat amb sistemes més immersius. Precisament en els museus també utilitzem 
cada vegada més allò que ha dit vostè, no sé quines històries d'operacions 
Doncs miri, amb museus també ho fem. I si demana els museus li diran que les 
operacions immersives són no sé quines històries. No, li diran que és una cosa molt 
útil. I també ho fem en biblioteques. I en tenim mil exemples. Abans parlàvem de les 
biblioteques a les escoles, o abans hem parlat de com arribem a nous públics i per 
això hem fet una colꞏlecció de novelꞏla gràfica. Perquè si no, a determinats públics no 
hi arribem. Perquè si fem una colꞏlecció que es titula "Les puntaires de no sé quin 
poble de 1870-1880", doncs al públic jove no hi arribem i, per tant, hem de pensar com 
arribem a totes les franges d'edats i com hi arribem amb qualitat. O també ens 
repensem quins fons tenim. I els fons bibliogràfics han patit una transformació bestial 
els últims anys. Perquè avui tenir CD a les biblioteques no té sentit, perquè ningú 
escolta CD i, per tant, l'escolta de música canviarà, i avui ningú va a visitar 
l'Enciclopèdia Catalana a les biblioteques, com segurament feien els de la seva 
generació i la meva, que són la mateixa.; que anàvem a les biblioteques a mirar 
l'Enciclopèdia Catalana, però avui no hi va ningú a i a visitar, a mirar l'Enciclopèdia 
Catalana a la biblioteca. Per tant, en aquest sentit, els hàbits han canviat molt i això 
condiciona coses. Li haig de dir una altra cosa també, vostè ha fet escolta selectiva, 
que això ho fa molt això, vostè, senyora Guillaumes. Perquè diu: "No, vostè m'ha dit 
que l'àmbit competencial, que no era nostre". Jo li he dit: partint del principi, que 
aquest no és un àmbit competencial stricto sensu —i he fet servir aquesta expressió— 
de la Diputació, tot i això, fem això, això, això, això, això, això i això, d'acord? I vostè 
s'ha quedat amb la primera part de la frase, que és la que li ha interessat. I jo li he dit: 
Tot i que no és un àmbit stricto sensu de la nostra competència, tot i això, fem aquest 
reguitzell i aquesta carretada de coses, que no li repetiré per no reiterar-me i perquè si 
no, el president em renyarà. Sobre la necessitat d'un pla de xoc. Jo no l'he dit que 
potser no calgui un pla de xoc de la lectura. Això no li he dit. Li he dit una altra cosa 
que potser és una mica diferent. I és que n'estem fent un de nacional. S'està fent un 
pla del llibre i de la lectura de Catalunya i, per tant, i relligant amb l'esperit de la 
Mancomunitat al qual vostè tant apelꞏlava al principi, que jo comparteixo, no farem un 
pla de la lectura per a Girona, un pla de lectura per a Lleida, un pla de lectura per 
Barcelona i un pla de lectura per a Tarragona. No farem això. Farem el que vostè 
reivindicava, que és l'esperit de la Mancomunitat. I, per tant, farem un pla nacional de 
la lectura i del llibre de Catalunya. I nosaltres estem participant-hi i ens hi sumem i hi 
colꞏlaborem, que és molt diferent. I, per tant, això també m'agradaria matisar-ho. Vostè 
parlava d'abocar diners a l'àmbit privat? Sí, ostres! Miri, fa un moment acabem 
d'aprovar una convocatòria per donar suport al món editorial, que és àmbit privat. Són 
empreses, societats limitades, societats anònimes, etcètera, que les ajudem que tirin 
endavant les seves publicacions. Fa un moment, ja que parlem de lectura, miri, ja que 
estem parlant de lectura, doncs fa un moment acabem d'aprovar amb el seu vot 
favorable, per cert, cosa que li agraeixo, una línia de subvencions que bàsicament és 
per abocar diners a l'àmbit privat, que és per donar suport al món editorial. I les 
editorials, avui dia, les empreses editorials, unes són s.l., les altres seran i s.a, el que 
vulguin, les altres seran cooperatives, el que considerin... però, són entitats privades, 
no entitats públiques. Per tant, aboquem diners a la cultura, a la lectura, a la promoció 
de la lectura, a la creació literària i a la creació científica en l'àmbit privat? Sí, molts. 
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Avui dia, més a l'àmbit privat que a l'àmbit públic, perquè editen més els privats que els 
ajuntaments. El dia que els ajuntaments editin més que els privats, hi hauran de posar i 
haurem de posar-hi més diners als ajuntaments. Però com que avui dia, hi ha més 
editorials que a dit que no ajuntaments, destinem més diners a les editorials que són 
àmbit privat. I la de les operacions immersives —que deia i que deia no sé quines 
històries— el que li he intentat dir és que amb allò del bibliobús és un exemple d'una 
praxi que s'ha vingut utilitzant fa molt temps i li he dit: pot ser una idea? Sí, pot ser una 
idea, però al món hem arribat a la conclusió, potser errònia, des del punt de vista 
tècnic i pedagògic, que ens calen altres eines que no només un bibliobús que ve un 
dia puntualment, cada quinze dies i l'infant té un petit contacte puntual amb la lectura. 
Quan n'he fet servir la paraula operacions immersives, que veig que no s'ha entès bé i 
segurament deu ser culpa meva, que no m'he explicat bé, seguríssim, que volíem dir? 
Que el contacte de l'infant amb la lectura no ha de ser un fet puntual i quotidià, sinó 
una cosa que va impregnant tots els àmbits de la seva vida i, per tant, sense que se 
n'adoni, anem promovent i difonent la lectura, aquest foment lector, des de molts 
àmbits i des de moltes tipologies de polítiques públiques i d'accions; no només amb un 
bibliobús que aparca a la plaça del poble i hi anem cada quinze dies. I per últim, i ja 
acabo. Sobre el tema de biblioteques escolars: penso que he detallat molt tot el que 
fem amb les biblioteques escolars, moltíssim. I ho canalitzem com? A través de les 
nostres biblioteques del sistema de lectura públic. El que no farà aquesta Diputació és 
pagar personal i pagar capítol 1 de les biblioteques que hi ha en els centres educatius 
de les diferents escoles i instituts de la demarcació. Això sí que no, perquè si no vindrà 
la CUP i ens dirà que estem fent de Generalitat, que és el mateix que ens deien amb 
les llars d'infants. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Breument i acabem? 
 
La portaveu del grup de la CUP, senyola Guillaumes, diu: Gràcies, president. Bé, 
només tres o quatre idees, una mica com per fer un tancament. La primera és que 
normalment faig de portaveu del grup cap amunt, diguéssim. Represento a totes les 
persones, però sí que li demanaria al senyor Piñeira que aquest mal costum que, a 
vegades, té de fer comentaris enfocats a la meva persona que no acaben de ser... 
vaja, gaire... en un to una mica paternalista. Vostè que no ho fa mai, això d’escoltar, li 
agrairia, si us plau, que aquest costum que té –perquè jo finalment represento un grup 
de gent; vull dir que ara hi sóc jo i d’aquí uns mesos i una altra persona i anirem 
rodant–, d’entrada primer dir això, demanar-li que aquest mal costum que té d’atacar-
me personalment si el podem canviar. Segona idea: certament els hàbits de les 
persones han canviat molt. Els hàbits de les persones, els hàbits lectors, però també 
les biblioteques han canviat molt. Certament, no tenen res a veure amb els anys 
vuitanta. Per tant, justament per això, demanem més recursos i més reforç a aquest 
tipus d’espais cultura, cultura emancipadora, no cultura de consum. Després, en 
l’apartat de pressupostos, tindrem l’ocasió de parlar-ne. I acabo. Llegir ens fa més 
lliures. Aquesta famosa expressió ens fa més lliures. Per tant, tot el que sigui reforçar 
aquesta opció personal i política, pensem que sempre ha de ser vista amb bons ulls i 
dotada econòmicament com es mereix. Gràcies. 
 
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, senyora Guillaumes. 
Jo crec que en cap moment... ja se sap que quan jo denoto un toc no apropiat cap a 
una persona o cap a un diputat o diputada solc expressar-ho. No l’he denotat. Prenc 
nota, però no l’he notat en aquest cas, eh? Vostè ens ha tractat de P-3 i de moltes 
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altres coses que jo ho he dit, i jo he tallat sempre que ha calgut un diputat o diputada 
en funció de si jo veia un to adequat o no adequat en el tema.  
Moltes gràcies per les intervencions. Passaríem a la votació que si no vaig errat, són 3 
vots a favor, 4 abstencions i 20 vots en contra. Per tant, no prosperaria la moció. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta no aprovada amb el següent 
resultat: 3 vots a favor dels Grups Polítics Grup Candidatura Unitat Popular, Grup 
Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 4 abstencions del Grup Polític 
Grup Socialista de la Diputació de Girona, 20 vots en contra dels Grups Polítics Grup 
de Junts per Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
36. Mocions d'urgència 
 
Passaríem a les mocions d’urgència, que hi ha quatre punts, que són els que s’ha fet 
referència abans –la mateixa senyora Puig–, que seria l’aprovació del conveni 
d’encàrrec de gestió amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat pel 
SART del Gironès. El 36.2 seria l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió amb el 
Departament d’Igualtat i Feminismes per al SIE del Gironès amb el Departament 
d’Igualtat i Feminismes, pel Servei del Punt de Trobada de Figueres i l’Alt Empordà i el 
Departament d’Igualtat i Feminismes pel Servei Tècnic del Punt de Trobada del 
Gironès. Estan d’acord amb aquests quatre punts? Per a votar la urgència? Senyor 
secretari? Senyora Puig, té la paraula. Que els faci tots quatre i els votarem tots. 
 
Prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i aprovada per unanimitat 
dels assistents, i de conformitat amb els articles 103.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i l’article 82.3 del ROF, es tracten les quatre propostes següents: 
 

36.1. Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Departament d'Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya per al SAR Gironès - Gabinet 
de Presidència 

36.2. Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Departament d'Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya per al SIE Gironès - Gabinet de 
Presidència 

36.3. Aprovació del conveni amb el Departament d'Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya per al Servei tècnic punt de trobada Figueres i Alt 
Empordà - Gabinet de Presidència 

36.4. Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Departament d'Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat de Catalunya per al Servei tècnic de punt de 
trobada Gironès - Gabinet de Presidència 

 
La vicepresidenta i diputada d’Acció Social, senyora Maria Puig, pren la paraula i 
manifesta: Sí, es tracta, doncs, d’aquests convenis que vindran a emparar a partir de 
novembre fins a desembre i amb possibilitat de pròrroga per a l’any 2023; aquests 
quatre serveis, que ja es mencionaven. El SAR del Gironès, aquest servei d’acolliment 
i recuperació, amb un cost total de 509.291,003 € anuals. En tot cas, primer el 
prorrateig dels dos mesos fins a acabar al desembre. El SIE del Gironès, intervenció 
especialitzada per a dones que han patit violència masclista i les dels seus fills i filles, 
amb un cost de 351.442,012 €, cost anual amb el corresponent valor dels mesos de 
novembre i desembre per acabar aquest 22. I els dos punts de trobada en el cas del 
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de Figueres i Alt Empordà, un cost de 84.456 € i el punt de trobada del Gironès, 
120.828 €.  
Per tant, són aquests quatre convenis que consoliden o formalitzen la relació amb el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat per a aquests serveis que es 
presten a través de SUMAR. 
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies. Així regularitzem la 
situació i hem de passar als extrajudicials de crèdit. D’acord, alguna consideració? No. 
Per tant, els aprovem. Quedarien aprovats els quatre punts per unanimitat.  
 
36.1 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Departament d'Igualtat 
i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per al SAR Gironès - Gabinet de 
Presidència 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 15 de març de 2022, ha aprovat un 
conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona del Servei d’Acolliment i recuperació 
per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del 
Gironès, (exp. 2022/2428).  
 
Tanmateix i amb posterioritat, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, 
requereix a aquesta Diputació un canvi de redactat i numeració de diferents clàusules 
del conveni que fa necessari  deixar sense efectes l’acord del Ple de 15 de març i a 
iniciar un nou procediment per aprovar un nou conveni d’encàrrec de gestió del Servei 
d’acolliment i recuperació a la comarca del Gironès. 
 
La clàusula quarta de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini, les dues parts podran acordar la pròrroga 
anual. Atès que cal aprovar la pròrroga del conveni amb antelació suficient abans de la 
finalització de la vigència (31/12/2022), ja que un cop vençuda no es podria prorrogar, i 
tenint en compte que la data probable de la formalització del conveni i la pròrroga 
coincidirà en el temps, es proposa, en aquest mateix acord, l’aprovació de la pròrroga 
per a l’any 2023.  
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns 
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als ajuntaments 
pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més 
desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest conveni s’inscriu en 
aquesta línia d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les 
diputacions provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
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dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres 
òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre que 
entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no 
disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les 
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes 
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o 
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de colꞏlaboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor, la Presidència proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia 15 de 
març de 2022, que aprovava el conveni d’encàrrec de gestió entre aquesta Diputació i 
el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya del Servei 
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus 
fills i filles a la comarca del Gironès (exp. 2022/2428) 
 
Segon. Aprovar el conveni entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei 
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus 
fills i filles a la comarca del Gironès, el contingut del qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació (exp. 2022/10150): 
 
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I 
FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SERVEI D’ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A DONES QUE PATEIXEN 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES A LA COMARCA DEL 
GIRONÈS, PER L’ANY 2022. 
D’una part, la senyora Georgina Oliva i Peña, secretària general del Departament 
d’Igualtat i Feminismes, a l'empara del Decret de nomenament 46/2021, de 26 de 
maig, en ús de les facultats previstes a l'article 1.4 de la Resolució IFE/3103/2021, de 
15 d'octubre, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d'Igualtat i Feminismes en les persones titulars de diversos òrgans del Departament. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona ( CIF P1700000A), elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de 
juliol de 2019, en virtut de les facultats conferides per acord del ........, i assistit pel 
secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per 
subscriure aquest conveni, en representació de les respectives administracions, i, 
EXPOSEN 
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Primer.- Que, l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, estableix que correspon a l’Administració de la 
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la prestació i la gestió de tots els 
serveis que conformen la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en 
situacions de violència masclista, entre els quals es troba el servei d’acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles (en 
endavant, SAR), en colꞏlaboració amb els ens locals. 
Així mateix, el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació 
de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en virtut del qual es va crear el Departament d'Igualtat i Feminismes i 
posteriorment el Decret 249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament 
d'Igualtat i Feminismes, atribueix al Departament d'Igualtat i Feminismes la 
competència per la coordinació i supervisió de la gestió d'infraestructures, programes, 
serveis i mitjans materials en la recuperació i la reparació de les dones que han patit 
violències Masclistes, així com dels procediments de contractació i la concertació dels 
proveïdors vinculats als serveis d'atenció a les violències Masclistes. 
Segon.- Que, la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
Tercer.- Que, aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector 
públic d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
Quart.- Que, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, 
per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana. 
Cinquè.- Que, en virtut de les competències i la normativa esmentada, s’han celebrat 
diversos convenis de colꞏlaboració entre ambdues administracions, el darrer dels quals 
va finalitzar en data 31 de desembre de 2021. 
Sisè.- Que, ambdues parts consideren satisfactòria la colꞏlaboració mantinguda i 
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de colꞏlaboració pel funcionament del 
Servei Tècnic de Punt de Trobada del Gironès, i a tal efecte formalitzar el present 
conveni d’encàrrec de gestió. 
En conseqüència, les parts acorden formalitzar aquest conveni amb subjecció a les 
següents: 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, a la Diputació de 
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Girona, del servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència 
masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès. 
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament d’Igualtat i Feminismes es 
farà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
El SAR és un servei especialitzat residencial i temporal, que ofereix acolliment i 
atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a 
llurs filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la 
situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per llur autonomia. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona 
1. Gestionar el servei amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 
del SAR elaborades per la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències 
masclistes, que s’adjunten com a Annex 1. 
2. Utilitzar per al desenvolupament del servei l’equipament que, a aquest efecte el 
Departament té ubicat en una població de la comarca del Gironès, amb capacitat per 
acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el cas. 
3. Prestar el Servei d’acolliment durant tot el termini de durada del conveni, les 24 
hores del dia, tots els dies de l’any. 
4. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica, així com sempre que es solꞏliciti, 
amb els serveis de la xarxa d’atenció que des de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències Masclistes es determini. 
5. Presentar anualment una memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb 
les indicacions de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes 
6. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent. 
7. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
8. Fer constar el logotip del Departament d’Igualtat i Feminismes seguint les condicions 
reglamentàries per al seu ús, en tot tipus de comunicació referent als servei objecte 
d’aquest conveni. 
9. Notificar a la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, 
qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el desenvolupament 
del servei. 
10. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control per part de la 
Generalitat de Catalunya. 
11. Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents. 
12. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en 
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de 
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a 
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul 
de les indemnitzacions. 
13. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per 
part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar 
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la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons 
inventari realitzat. 
Tercera. Obligacions del Departament d’Igualtat i Feminismes mitjançant la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament d’Igualtat i Feminismes per a la 
prestació del Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, és de 509.291,00 euros 
(exempt d’IVA) 
No obstant, aquest exercici 2022 l’import màxim anual a abonar pel Departament 
d’Igualtat i Feminismes ascendirà a 84.882,76 € que correspon a l’import previst de 
despesa des de l’1 de novembre fins el 31 de desembre de 2022, sense perjudici que 
l’import efectiu a abonar serà el que correspongui a la vigència i a la prestació efectiva 
del servei 
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les 
normes de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de 
suport i avaluació. 
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta.- Vigència del conveni 
La vigència del present conveni serà des de l’1 de novembre de 2022, o des de la data 
de la seva signatura si aquesta és posterior, i fins el 31 de desembre de 2022. 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants podran acordar 
unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals. 
Cinquena - Justificació i Pagament 
a) Desglossament pressupost 
L’import previst que es destinarà és a raó de la previsió de vigència esmentada en el 
paràgraf anterior, 2 mesos, és d’un total de 84.882,76 €, sense perjudici que l’import 
efectiu a abonar serà el que correspongui a la vigència efectiva del servei. 
La previsió mensual màxima de despesa és de 42.441,38 € (IVA exempt). Aquest 
import contempla una part fixe amb un import mensual de 32.702,20 € (IVA exempt) i 
una part variable amb un import màxim de 9.738,71 € (IVA exempt) que s’establirà 
d’acord amb l’establert a l’apartat “Règim Econòmic” de l’annex 1 d’aquest conveni. 
L’import serà carregat al pressupost de la Direcció General per a l´Erradicació de les 
Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes, i s’imputarà a la partida 
pressupostaria IF03 D/227000700/316E/0000 FPROGSOCVG (Gestió de Centres i 
Serveis) del pressupost 2022. 
b) Forma de facturació 
L’abonament de l’import mensual corresponent es tramitarà a partir de la seva 
solꞏlicitud per part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factura de la 
despesa realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser acceptada 
mitjançant certificat de correcta execució emès per la DG per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes. 
Un cop finalitzat el servei l'Ajuntament presentarà un certificat de la persona titular de 
la intervenció o secretaria de la intervenció de l'ens local que certifiqui la despesa 
realitzada i l'aplicació correcta dels fons transferits. 
La facturació serà a mes vençut i es presentarà en dels 5 primers dies del mes 
següent al Departament d’Igualtat i Feminismes. La Diputació haurà de desglossar la 
part fixe i variable per la prestació del servei i La Direcció General per a l´Erradicació 
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de les Violències Masclistes, un cop comprovada i conformada la factura, li donarà el 
tràmit reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar el seu pagament. 
Atenent a que l’import establert per a la prestació del servei inclou una part fixe i una 
variable, la liquidació s’efectuarà mensualment amb la comprovació de les estades de 
dones i filles efectivament realitzades. 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
L’aprovació d’aquest conveni implica l’autorització a la unitat promotora per a la 
comptabilització de la disposició de crèdit en el sistema corporatiu de la comptabilitat 
GECAT i l’autorització per a la comptabilització de les obligacions econòmiques 
derivades. 
Les factures s’hauran de presentar electrònicament i s’hauran d’adaptar al model de 
factura de l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre. 
Sisena.- Comissió de seguiment 
Per al seguiment en l’execució del present Conveni, es crea una comissió paritària, 
formada per una persona en representació de cada part, que vetllaran pel fidel 
compliment de les clàusules que constitueixen el seu objecte, de conformitat amb el 
que disposa l’article 49.f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
Per part del Departament d’Igualtat i Feminismes, serà la persona titular de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes o la persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada o persona en qui delegui. 
Aquesta Comissió tindrà la funció, entre d’altres, de resoldre les qüestions 
d’interpretació i execució del Conveni. La Comissió es reunirà, com a mínim, un cop 
l’any, així com sempre que alguna de les parts ho consideri necessari. 
Setena.- Causes de resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
1. El mutu acord entre les parts. 
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos. 
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
5. L’assumpció per part del Departament de la gestió del servei 
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex. 
Vuitena. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present 
conveni haurà de formalitzar-se per escrit per a la seva validesa, per mutu acord 
d’ambdues parts, mitjançant la corresponent addenda. 
Novena.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en el present Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’estarà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, les disposicions de caràcter bàsic de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Desena.- Protecció de dades 
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora 
de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
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relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com a 
aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 
sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o 
sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica 3/2018. 
Les dades personals hauran de ser tractades de conformitat amb el que estableix la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 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 d'aquestes dades (RGPD), i 
normativa complementària. 
Onzena- Encàrrec del tractament 
Atès que la prestació del servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per als seus fills i filles comporta la necessitat de tractament de les 
dades de caràcter personal estrictament necessàries per poder dur a terme aquest 
servei en el marc de les actuacions que es deriven d’aquest conveni, el Departament 
d’Igualtat i Feminismes encarrega a La Diputació de Girona el tractament de les dades 
de caràcter personal referents al tractament denominat “Xarxa de recursos d’atenció i 
recuperació integral”, la informació del qual consta com a annex 2 a aquest conveni, 
tot això de conformitat amb les clàusules que regeixen aquest encàrrec i que consten 
com a annex 3 a aquest conveni. 
Dotzena.- Sotmetiment als principis ètics i regles de conducta 
Les parts compliran els principis ètics i regles de conducta recollits a la LLEI 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Tretzena.-Interpretació 
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes mitjançant la comissió de seguiment creada al pacte quart d’aquest 
conveni, i en darrer terme seran resoltes, si s’escau, en la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
Catorzena.- Publicitat i transparència 
De conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, una vegada signat 
el present conveni s’ha de publicar en la Web del Registre de Convenis de 
colꞏlaboració i cooperació de la Generalitat i en el DOGC conforme al que preveu 
l’article 14 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern amb finalitat merament informativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document, 
Georgina Oliva Peña 
Secretària General 
Departament d’Igualtat i Feminismes 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona 
 
Annex 1 
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CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI 
D’ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA 
MASCLISTA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
Primer 
Definició, persones destinatàries i objectiu 
Definició 
Els serveis d’acolliment i recuperació són serveis especialitzats, residencials i 
temporals, que ofereixen 
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació a les 
dones i als seus fills i filles dependents, que requereixen un espai de protecció a causa 
de la situació de risc motivada per la violència masclista, vetllant per la seva 
autonomia. 
El servei d’acolliment i recuperació prestarà els serveis 365 dies l’any. 
Persones destinatàries 
- Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista. 
- Els fills i les filles que són a càrrec d’aquestes dones. 
Objectiu 
L’acolliment residencial i la recuperació integral de les dones que han estat o estan en 
situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com dels fills i filles de qui 
es fan càrrec. 
Segon 
Accés als serveis, criteris d’admissió, temps d’estada i drets i deures de les persones 
destinatàries del servei 
Accés als serveis 
Per accedir al servei serà necessària l’autorització d’ingrés mitjançant una resolució de 
la persona titular de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències 
masclistes. 
Criteris d’admissió 
- Les dones i les seves filles i fills que han estat en situació de violència masclista en 
l’àmbit de la parella. 
- Que les dones tinguin com a mínim divuit anys o siguin menors emancipades 
legalment. 
- Que manifestin lliurement la voluntat d’accedir al servei i la disponibilitat de seguir un 
pla de treball establert conjuntament amb l’equip professional. 
- Que tinguin un grau d’autonomia que els permeti la convivència amb altres unitats 
familiars sense la necessitat de suport professional continu. 
En quedaran excloses les dones que puguin dificultar el procés de treball de la resta 
de les dones i les que puguin posar en perill la resta d’unitats familiars per motius de 
seguretat. 
Temps d’estada 
Inicialment, l’estada en un servei d’acolliment i recuperació és de sis mesos, en funció 
del procés individual de cadascuna de les dones acollides, ampliables posteriorment 
per períodes de tres mesos, i amb l’objectiu que el procés de recuperació els permeti 
viure de manera autònoma o sense suport professional continuat. 
Drets de les persones usuàries 
- A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge, i a la protecció de les dades 
de caràcter personal. 
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- A rebre el suport i l’assessorament necessaris per tal de dur a terme el pla de treball 
individual. 
- A ser respectades en els drets individuals i colꞏlectius que quedaran recollits en 
normes de règim intern, 
d’acord i amb la legislació vigent, i de conformitat amb les directrius de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
- A participar en l’organització del servei i proposar millores de funcionament. 
- A elaborar, conjuntament amb els/les professionals del servei, el contracte d’estada al 
servei, que contindrà el pla de treball, en què es fixaran els objectius que cal complir i 
altres qüestions relacionades amb el procés de recuperació, així com les normes de 
règim intern. 
Deures de les persones usuàries 
- Respectar el contracte d’estada al servei, que contindrà el pla de treball elaborat 
conjuntament entre la mateixa dona i els/les professionals del servei, en què es fixaran 
els objectius que cal complir i altres qüestions relacionades amb el procés de 
recuperació, així com les normes de règim intern. 
- Respectar i facilitar la convivència amb altres unitats familiars. 
- Tenir cura de tot el que fa referència al manteniment, les instalꞏlacions i el 
funcionament del servei d’acolliment. 
- Responsabilitzar-se i tenir cura de les filles i fills a càrrec. 
- No es permet el consum ni la tinença de drogues ni alcohol a la casa. 
- És imprescindible respectar la confidencialitat de l’adreça i el telèfon de la casa, així 
com de la resta de persones acollides. Per raons de seguretat, no es poden rebre 
visites al servei, ni facilitar-ne l’adreça ni el telèfon a ningú. 
Tercer 
Recursos humans 
Director/a 
Formació: grau en matèria de ciències socials, preferentment psicologia, pedagogia, 
treball social o educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4 
Nombre de directors/ores: 1 
Jornada laboral completa 
La seva absència física ha d’estar coberta, sempre, per la persona en qui ho delegui. 
Funcions: 
- Gestionar l’organització del servei d’acolliment i del seu equip professional. 
- Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei. 
- Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa 
comunitària. 
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a 
les dones i els seus fills i filles. 
- Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, garantint el 
compliment de la normativa del servei d’acolliment. 
- Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 
individual de cada dona i els seus fills i filles. 
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei. 
- Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament 
d’Igualat i Feminismes 
Treballador/a social 
Formació: grau en treball social o titulació equivalent 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
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Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de la dona i 
acompanyar-la en la presa de decisions i en el procés de resolució dels aspectes que 
s’hagin acordat. 
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit social del pla de treball individual i fer-ne el 
seguiment. 
- Facilitar la informació i acompanyar-la, si escau, per accedir als recursos de la Xarxa 
d'atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista? 
- Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa de serveis del 
territori. 
Psicòleg/òloga 
Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica, i amb 
experiència en el camp dels maltractaments i la violència masclista 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral: mitja jornada 
Funcions: 
- Oferir un espai de suport psicològic per a les dones que ho solꞏlicitin. 
- Suport psicològic als nens i les nenes en el context del servei d’acolliment. 
- Oferir un espai de suport psicològic per abordar les conseqüències de la violència en 
la relació entre mare i filla/fill. 
- Suport a l’equip del servei d’acolliment. 
- Derivació al servei d’intervenció especialitzada, en aquells casos en què es valori la 
necessitat d’una atenció terapèutica per la situació de violència viscuda. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa integral 
especialitzada. 
Educador/a social 
Formació: grau en educació social o habilitació en educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: Un mínim de 6 educadors/es, a jornada completa, per cobrir 
tots els torns: matí, tarda, nit, caps de setmana i festius 
Jornada laboral: almenys 6 professionals han de tenir jornada completa, de cicle 
continuat 
La convocatòria de provisió concretarà el nombre de professionals per a cada servei. 
Funcions: 
- Acompanyar la dona en els seus processos de recuperació per la violència viscuda. 
- Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació entre mare i filla/fill. 
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit educatiu del pla de treball individual i fer-ne el 
seguiment. 
- Fer-se càrrec de l’atenció als fills i filles en aquells moments en què la mare no ho pot 
fer per motius de formació, treball o gestions. 
- Acompanyar la dona i els seus fills, si escau, als recursos de la xarxa d’atenció 
integral. 
- Organitzar les activitats lúdiques del servei d’acolliment. 
El personal educatiu ha de donar cobertura al servei les 24 hores del dia, tots els dies 
de l’any. 
Treballador/a familiars/Tècnic/a Integració social/monitor/a de lleure: 
Nivell d’estudis: la corresponent per aquest àmbit. 
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Anys mínims d’experiència: 2 
Funcions: 
- Colꞏlaborar en les tasques complementaries del Servei d’Acolliment d’acord amb els 
plans de treball establerts. 
Treballador/a familiars/Tècnic/a Integració social/monitor/a de lleure: 
Nivell d’estudis: la corresponent per aquest àmbit. 
Anys mínims d’experiència: 2 
Funcions: 
- Colꞏlaborar en les tasques complementaries del Servei d’Acolliment d’acord amb els 
plans de treball establerts. 
- Funció de recolzament a la realització d’aquelles tasques més immediates d’atenció 
personal i masclista necessàries per al desenvolupament de la vida quotidiana. 
Nombre mínim de professionals: un mínim de 2, 1 a jornada completa i 1 amb una 
jornada de 25 hores. 
En relació amb la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal 
contractat li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al Conveni colꞏlectiu de 
treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de 
risc per als anys 2013-2018. En el cas que es tracti d’una cooperativa de treball 
associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus estatuts, i en cap cas 
no poden ser inferiors a les condicions fixades com a referents al paràgraf anterior 
IX RÈGIM ECONÒMIC 
El càlcul de l’import del servei inclou una part fixa i una part variable. 
Finançament fix per activitat. 
La retribució per activitat fix s’abona a l’entitat per abonar les despeses fixes mensuals. 
S’abonarà a la Diputació de Girona, amb independència dels acolliments de dones i 
filles i fills efectivament prestats. 
Aquesta retribució es calcula tenint en compte un màxim de 3.285 acolliments de 
dones, i un màxim de 4.763 acolliments de fills i filles, a raó de 9 places de dones i 
d’1’45 fills/filles per dona, durant els 365 dies de durada màxima anual. 
Tarifa per acolliment diari per a dona: 102,38 € (IVA exempt). 
Tarifa per acolliment diari per a fill o filla: 11,78 € (iva exempt) sobre la qual és 
d’aplicació l’IVA que la normativa vigent determini. 
Acolliment reservat i no prestat: Es considera acolliment reservat, aquell on la dona es 
troba absent per sortides temporals o per ingrés en centres sanitaris, amb una durada 
superior a tres dies i un màxim de 15 dies. La tarifa per acolliment reservat, i no 
ocupat, és la corresponent al concepte de finançament fix, no inclou el variable. 
Finançament variable per activitat. 
La retribució variable té per objectiu el pagament de les despeses consumibles. 
Aquest import retribueix només els acolliments reals de dones i infants, i es pagarà a 
raó de 20,67€ (iva exempt) i 10,28 € (iva exempt) respectivament 
Annex 2. Registre d’activitats de tractament 
Xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral 
Responsable del tractament: Direcció General per a l’Erradicació de les Violències 
Masclistes. 
Finalitats del tractament: disposar d’un sistema d’informació sobre les persones a 
efectes d’atenció i derivació de recursos i serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació 
Integral. 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: Les dades se cedeixen a altres 
administracions públiques, d’acord amb les seves competències, per gestionar els 
serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, i a òrgans de les administracions 
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públiques en compliment de les funcions encomanades en matèria de violència 
masclista, a l’Administració de justícia, a professionals de la xarxa de recursos socials, 
i a serveis públics relacionats amb la violència masclista, segons la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 
Exercici de drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i solꞏlicitud de limitació de les dades davant la responsable del tractament, 
mitjançant un escrit en paper adreçat a la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes (carrer del Foc, 57 08038 Barcelona), o en format electrònic 
mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat (la presentació de la 
solꞏlicitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del 
sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil). Heu d’indicar a la solꞏlicitud quins drets 
exerciu. 
Dades de contacte del delegat o delegada de protecció de dades: Delegat o delegada 
de protecció de dades del Departament pendent de nomenament. Temporalment us 
podeu adreçar al delegat de protecció de dades del Departament de la Presidència 
dpd.presidencia@gencat.cat. 
Base jurídica o legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada, 
d’acord amb l’article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades. 
Conservació de les dades: Les dades personals es mantindran mentre sigui necessari 
per a la finalitat del tractament. 
Presentació d’una reclamació: Si considereu que els vostres drets no s’han atès 
adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. 
Annex 3. Document d’encàrrec de tractament 
Primera.- Objecte de l’encàrrec de tractament 
Mitjançant aquest acord d’encàrrec la Direcció General per a l’Erradicació de 
Violències Masclistes habilita a la Diputació de Girona, en qualitat d’encarregada del 
tractament (en endavant, l’encarregada), per tractar per compte d’ella, responsable del 
tractament (en endavant, la responsable) les dades de caràcter personal necessàries 
per prestar el servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència 
masclista i per als seus fills i filles. 
Segona.- Identificació de la informació afectada 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
la responsable, posa a disposició de l’encarregada, la informació següent del/s 
tractament/s de dades Xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral : 
Nom i cognoms de les persones usuàries 
NIF / DNI / Passaport / NIE 
Adreça postal 
Adreça electrònica 
Telèfon de contacte 
Data de naixement 
Edat 
Sexe 
Dades judicials 
Dades de caràcter biogràfic que generalment inclouen aspectes familiars, socials, 
laborals i de salut. 
Tercera.- Durada 
La vigència d’aquest acord d’encàrrec de tractament queda vinculada a la vigència del 
conveni subscrit que s’ha identificat en aquest document. 
Quarta.- Obligacions de l’encarregada 
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L’encarregada i tot el seu personal s’obliguen a donar compliment a l’establert a 
l’article 28 del RGPD i entre les quals les següents: 
a) Utilitzar les dades objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, 
només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec i respectar-ne la confidencialitat i el 
deure de secret, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. Garantirà que les persones 
autoritzades per tractar dades s’hagin compromès a respectar la confidencialitat o 
estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de natura estatutària. 
b) Tractar les dades personals d’acord amb el que estableix la normativa vigent de 
protecció de dades i les instruccions de la responsable, aplicant les mesures de 
seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades (MCPD) que 
corresponguin d’acord amb el nivell de risc corresponent. 
c) Si l'encarregada considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats 
membres, l'encarregada n’ha d’informar immediatament la responsable. 
d) L’encarregada no pot subcontractar les prestacions que comportin el tractament de 
dades de caràcter personal. 
e) Assistir a la responsable en el compliment de les obligacions establertes als articles 
32 a 34, així com en la resposta a l’exercici de drets de les persones interessades 
establerts en el capítol III del RGPD i en l’atenció de peticions, inspeccions i auditories 
realitzades pel responsable, autoritat de control o altre organisme autoritzat. 
f) Facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de 
dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació 
s'ha de consensuar amb la responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades. 
g) Informar a la responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans de 48 
hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les 
quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar la incidència, per correu electrònic a l'adreça indicada a la clàusula vuitena 
d’aquest acord d’encàrrec, d’acord amb l’article 33 del RGPD. 
h) Suprimir les dades personals un cop hagi finalitzat la prestació de serveis de 
tractament. La supressió ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregada. No obstant això, l'encarregada pot 
conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin 
derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
i) Comunicar, en el cas d’ús de servidors, qualsevol canvi que es produeixi en relació 
amb la informació facilitada en la licitació. 
Cinquena.-Obligacions de la responsable 
Correspon a la responsable: 
a) Supervisar el tractament i vetllar, abans i durant el mateix, perquè l’encarregada 
compleixi la normativa en matèria de protecció de dades. 
b) Les obligacions que li puguin aplicar com a responsable, d’acord amb la normativa 
de protecció de dades. 
Sisena.- Drets de la responsable: 
La responsable té dret a obtenir de l’encarregada tota la informació que consideri 
necessària relativa a les dades i els tractaments que es descriuen a la clàusula 
segona, 
així com l’assistència per atendre les peticions, inspeccions i auditories de qualsevol 
autoritat de control o altre organisme autoritzat. 
Setena.- Modificació de l’Acord 
Qualsevol modificació del tractament de dades previst en el present acord farà 
necessària la seva modificació. 
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La responsable del tractament L’encarregada del tractament” 
 
Tercer. Aprovar la pròrroga de la vigència del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona, per a la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès, conforme al que 
s’estableix a la clàusula 4a del conveni, en tot el seu clausulat i annexes, sent la 
vigència de pròrroga de l’1 de gener de 2023 fins a màxim el 31 de desembre de 2023. 
Aquesta pròrroga resta condicionada a l’aprovació, per part del Departament d’Igualtat 
i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, de la corresponent addenda. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni, de la pròrroga i dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat (entre d’altres la 
correcció puntual a l’alça o a la baixa del preu en funció dels dies de còmput anual), 
amb excepció de qüestions que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció 
representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les 
bases de règim local i normativa concordant. 
 
Cinquè. Publicar el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
incloure’l al Registre de Convenis de colꞏlaboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Sisè. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona. 
 
Setè. Notificar el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, 
SL.” 
 
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.  
 
36.2 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Departament d'Igualtat 

i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per al SIE Gironès - Gabinet 
de Presidència 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 15 de març de 2022, ha aprovat un 
conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona del Servei d’Intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills 
a la comarca del Gironès, (exp. 2022/2429).  
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Tanmateix i amb posterioritat, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, 
requereix a aquesta Diputació un canvi de redactat i numeració de diferents clàusules 
del conveni que fa necessari  deixar sense efectes l’acord del Ple de 15 de març i a 
iniciar un nou procediment per aprovar un nou conveni d’encàrrec de gestió del Servei 
d’Intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les 
seves filles i fills a la comarca del Gironès. 
 
La clàusula setena de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini, les dues parts podran acordar la pròrroga 
anual. Atès que cal aprovar la pròrroga del conveni amb antelació suficient abans de la 
finalització de la vigència (31/12/2022), ja que un cop vençuda no es podria prorrogar, i 
tenint en compte que la data provable de la formalització del conveni i la pròrroga 
coincidirà en el temps, es proposa, en aquest mateix acord, l’aprovació de la pròrroga 
per a l’any 2023.  
 
Vist que la Diputació de Girona té entre les seves funcions donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns 
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als ajuntaments 
pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més 
desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest conveni s’inscriu en 
aquesta línia d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les 
diputacions provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres 
òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre que 
entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no 
disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les 
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes 
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o 
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de colꞏlaboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor, la Presidència proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
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Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia 15 de 
març de 2022, que aprovava el conveni d’encàrrec de gestió entre aquesta Diputació i 
el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya del Servei 
d'intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les 
seves filles i fills a la comarca del Gironès (exp. 2022/2429). 
 
Segon. Aprovar el conveni entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei 
d’Intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les 
seves filles i fills a la comarca del Gironès, el contingut del qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació (exp. 2022/10151): 
 
“CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES I LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ 
ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXIN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A 
LES SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS, PER A L’ANY 2022 
D’una part, la senyora Georgina Oliva Peña Secretària General del Departament 
d’Igualtat i Feminismes, a l’empara del a Resolució IFE/3103/2021, de 15 d’octubre, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Igualtat i 
Feminismes 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del .........., i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que en data 21 de desembre de 2020 es va signar un conveni que estableix 
l’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la 
Diputació de Girona per a la gestió del Servei D’Intervenció Especialitzada per a 
Dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del 
Gironès. 
Segon.- Que el Departament d’Igualtat i Feminismes ha assumit les competències de 
la Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de dones i de lluita contra la 
violència masclista, que exercirà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de 
les Violències Masclistes. 
Tercer.- Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
Quart.- Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
Cinquè.- Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret Públic de la mateixa o de diferent 
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administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, 
per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar tots els actes 
o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana. 
Sisè.- Que en data 31 de desembre de 2021 el conveni signat va finalitzar la serva 
vigència 
Setè.- Que ambdues parts consideren satisfactòria la colꞏlaboració mantinguda i 
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de colꞏlaboració pel funcionament del 
Servei d’Intervenció Especialitzada del Gironès, i a tal efecte formalitzar el present 
conveni d’encàrrec de gestió. 
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
ACORDEN 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, a la Diputació de 
Girona, del servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès. 
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament d’Igualtat i Feminismes es 
farà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
El SIE és un servei especialitzat que ofereix atenció integral i recursos en el procés de 
recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència i 
també a llurs filles i fills. Així mateix, els dits serveis han d’incidir en la prevenció, la 
sensibilització i la implicació comunitària. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona 
1. Gestionar el servei amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 
del servei que s’adjunten com a annex. 
2. Prestar el Servei a la ciutat de Salt , en el local que des de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes es posarà a disposició a aquest efecte. 
3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la xarxa 
d’atenció que des de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències 
masclistes es determini. 
4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
5. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent. 
6. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes. 
7. Fer constar el logotip del DIF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, en 
tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni. 
8. Notificar a la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes, 
qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el desenvolupament 
del servei. 
9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control per part de la 
Generalitat de Catalunya 
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10. Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents. 
11.Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en 
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de 
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a 
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul 
de les indemnitzacions. 
12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per 
part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al 
finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i 
segons inventari realitzat. 
Tercera. Obligacions del Departament d’Igualtat i Feminismes mitjançant la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes. 
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament d’Igualtat i Feminismes per a la 
prestació del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència 
masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, és de 351.442,12 euros 
(exempt d’IVA) 
No obstant, aquest exercici 2022 l’import màxim anual a abonar pel Departament 
d’Igualtat i Feminismes ascendirà a 58.573,68 € que correspon a l’import previst de 
despesa des de l’1 de novembre fins el 31 de desembre de 2022, sense perjudici que 
l’import efectiu a abonar serà el que correspongui a la vigència i a la prestació efectiva 
del servei 
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei 
efectivament prestat des de la data de signatura del conveni, fins al 31 de desembre 
de 2022. 
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les 
normes de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de 
suport i avaluació. 
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta. Justificació i pagament 
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes i 
s’imputarà a la partida pressupostària D/227000700/316E/0000 del pressupost 2022. 
L’abonament de l’import mensual corresponent es tramitarà a partir de la seva 
solꞏlicitud per part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factura de la 
despesa realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser acceptada 
mitjançant certificat de correcta execució emès per la DG per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes. 
Un cop finalitzat el servei la Diputació presentarà un certificat de la persona titular de la 
intervenció o secretaria de la intervenció de l'ens local que certifiqui la despesa 
realitzada i l'aplicació correcta dels fons transferits. 
Atenent a que es tracta d’un import fix per a la prestació completa del servei, la 
liquidació s’entendrà efectuada amb la conformitat per part de IFE de la darrera factura 
del període de vigència del conveni. 
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Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
L’aprovació d’aquest conveni implica l’autorització a la unitat promotora per a la 
comptabilització de la disposició de crèdit en el sistema corporatiu de la comptabilitat 
GECAT i l’autorització per a la comptabilització de les obligacions econòmiques 
derivades. 
Les factures s’hauran de presentar electrònicament i s’hauran d’adaptar al model de 
factura de l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre. 
Cinquena. Comissió de seguiment 
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de 
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any. 
Per part del Departament d’Igualtat i Feminismes, serà la persona titular de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències masclistes o la persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada o persona en qui delegui. 
Sisena. Confidencialitat de les dades 
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels serveis 
de l’objecte del conveni. 
Setena. Vigència del conveni 
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà en la data de la seva signatura, fins al 31 de 
desembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més. 
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual. 
Vuitena . Causes de resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
1. El mutu acord entre les parts. 
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos. 
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
5. L’assumpció per part del Departament de la gestió del servei 
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex. 
Novena. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present 
conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues 
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
Desena. Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el Reial 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 la resta d’ordenament administratiu aplicable. 
Onzena. Interpretació 
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Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts, i en darrer terme seran resoltes, si escau, 
en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document, 
Georgina Oliva Peña 
Secretària General 
Departament d’Igualtat i Feminismes 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona 
 
ANNEX 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI 
D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA 
MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
Primer 
Definició, persones destinatàries i objectius 
Definició 
El servei d’intervenció especialitzada és un servei públic especialitzat que ofereix 
atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han 
patit o pateixen situació de violència, i també als fills i filles de qui es fan càrrec. Així 
mateix, ha d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. 
El servei s'ha de prestar de dilluns a dijous, amb horari de 9 h a 19 h. Tots els 
divendres, els mesos de juliol i agost i les vigílies de Nadal, Cap d'Any, Reis i Sant 
Jordi el servei tancarà a les 15 h. Quan es donin necessitats especials que comportin 
que l'atenció a les dones o a les seves filles i fills s'hagi de fer en un horari diferent, 
aquest es podrà modificar amb la comunicació prèvia a la Subdirecció de Gestió de 
Serveis i Recursos d'Atenció a les Violències Masclistes, que ho haurà d'autoritzar 
expressament. 
Persones destinatàries 
- Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista. 
- Les filles i fills que són a càrrec d’aquestes dones. 
Objectiu 
L’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan 
en processos de 
violència masclista, així com els seus fills i filles de qui es fan càrrec i potenciar els 
programes específics i integrals de prevenció, assistència, reparació i implicació 
comunitària. 
Segon 
Accés als serveis, temps d’estada i drets i deures de les persones beneficiàries del 
servei 
Accés als serveis 
Les solꞏlicituds per utilitzar el servei poden provenir de: 
- Les dones mateixes 
- La Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència 
masclista 
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- Els serveis socials 
- Els serveis de salut 
- Associacions de dones 
- Altres unitats que la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
pugui determinar 
Temps d’estada 
El temps d’estada dependrà del procés de recuperació de cada persona usuària, 
sense que s’estableixi prèviament un topall. 
Drets de les persones usuàries 
- A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge, i a la protecció de les dades 
de caràcter personal. 
- A ser informades de les normes de funcionament del servei. 
- A rebre el suport i l’assessorament necessaris per tal de dur a terme el pla de treball 
individual. 
- A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la coordinadora del servei. 
En cas de disconformitat amb la solució proposada, la persona usuària té dret a 
presentar queixes i reclamacions davant la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències masclistes 
Deures de les persones usuàries 
- Respectar les normes de funcionament. 
- Complir els horaris que s’estableixin. 
- No presentar cap comportament violent físic ni verbal. 
- No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap 
que pugui alterar les facultats cognoscitives i/o volitives. 
Tercer 
Recursos humans 
El servei d’intervenció especialitzada comptarà amb el personal següent: 
Director/ora 
Formació: grau en matèria de ciències socials, preferentment psicologia, pedagogia, 
treball social o educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4 
Nombre de directors/ores: 1 
Jornada laboral completa 
La seva absència física ha d’estar coberta, sempre, per la persona en qui ho delegui. 
Funcions: 
- Encarregar-se de la gestió i organització del servei i del seu equip professional. 
- Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el servei. 
- Representar el servei en les relacions amb els serveis i recursos de la xarxa 
comunitària. 
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a 
les dones i els seus fills i filles. 
- Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, garantint el 
compliment de la normativa del servei. 
- Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 
individual de cada dona i els seus fills i filles. 
- Realitzar l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius inicials i de la programació 
anual. 
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei. 
- Representar el servei davant l’entitat gestora així com davant del Departament 
d’Igualtat i Feminismes. 
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Personal d’atenció psicològica per a les dones 
Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb 
experiència en la intervenció en violències familiar i masclista 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit : 3 
Nombre de professionals: 2 
Jornada laboral completa. 
Funcions: 
- Atendre presencialment les dones, i les filles i fills que ho requereixin individualment o 
en grup. 
- Realitzar l’acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les relacions 
abusives i les possibles situacions de risc, tant per a elles com per a les filles i fills. 
- Acordar amb la dona els aspectes que caldrà treballar en el procés de recuperació: 
seguretat, autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions 
interpersonals. 
- Compartir i coordinar-se amb l’equip amb relació als casos atesos. 
- Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i/o privada. 
- Organitzar i dinamitzar les sessions en grup. 
- Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins l’horari habitual, en el 
centre mateix o en el 
servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Secretaria de Família així ho determini. 
Personal d’atenció psicològica per a infants i adolescents 
Formació: grau en psicologia o titulació equivalent, amb formació clínica i amb 
experiència en la intervenció amb infants i adolescents, i les violències familiar i 
masclista 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 2 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el 
maltractament. 
- Suport i tractament psicològic dels i les menors per a la superació del trauma 
ocasionat per la convivència amb el maltractament. 
- Derivació dels casos a altres serveis d’atenció psicològica quan sigui necessari. 
- Supervisió de casos en l’equip interdisciplinari. 
- Coordinació amb altres centres d’educació i salut infantil: CSMIJ, CAP (pediatre/a), 
per al tractament i seguiment de casos específics. 
- Altres funcions que puguin sorgir dins l’àmbit d’actuació del servei. 
- Atendre situacions d’urgència que requereixen contenció, dins l’horari habitual, en el 
centre mateix o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Direcció General 
per a l’Erradicació de les Violències masclistes així ho determini. 
Jurista 
Formació: grau en dret amb experiència en dret de família i penal, i en el treball amb 
dones. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Assessorar les dones en tots els temes legals que les afectin (denúncies per 
maltractaments, processos de separació, guarda i custòdia dels fills i filles, mesures 
cautelars o provisionals, etc.). 
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- Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que requereixi 
en els procediments judicials. 
- Realitzar l’acompanyament de les dones i el seguiment dels processos judicials. 
- Assessorar l’equip professional del servei. 
- Fer el seguiment dels processos de les dones mitjançant els professionals de 
l’advocacia que corresponguin. 
- Participació en els processos de treball de l’equip. 
- Atendre situacions d’urgència, dins l’horari habitual, en el mateix centre o en el servei 
d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General per a l’Erradicació de 
les Violències masclistes així ho determini. 
Educador/ora social 
Formació: grau en educació social o habilitació en educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre professionals: un mínim de 2 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les 
activitats. 
- Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats en situacions de 
violència. 
- Realitzar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessaris amb la xarxa pública o privada. 
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou 
entorn. 
- Fer de pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida). 
- Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el centre 
mateix o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències masclistes així ho determini. 
Treballador/ora social 
Formació: grau en treball social o titulació equivalent 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral completa 
Funcions: 
- Atendre presencialment les dones, i/o les filles i fills, per tal de conèixer-ne la història 
abusiva (episodis de 
violència, freqüència, cronicitat i situació de risc). 
- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials. 
- Avaluar la situació de risc tant de la dona com, si escau, dels i les menors en aquesta 
situació. 
- Treballar amb la dona les necessitats socials més urgents, ajudar-la en la recerca i en 
la tramitació, si escau, dels ajuts corresponents. 
- Acompanyar la dona en el procés de resolució dels aspectes socials que s’hagin 
acordat. 
- Elaborar informes integrals que recullin els àmbits afectats per la violència, si escau. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada. 
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou 
entorn. 
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida). 
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- Actuar, dins l’horari de treball, en aquelles situacions d’urgència que li siguin 
atribuïdes. 
- Atendre situacions d’urgència, dins l’horari habitual, en el centre mateix o en el servei 
d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Direcció General per a l’Erradicació de 
les Violències masclistes així es determini. 
Personal de suport 
Formació: proposada per l’entitat 
Funcions: proporcionar suport administratiu i d’acollida 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral completa 
Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal 
contractat li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al Conveni colꞏlectiu de 
treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de 
risc per als anys 2013-2018. En el cas que es tracti d’una cooperativa de treball 
associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus estatuts i en cap cas 
no poden ser inferiors a les condicions fixades com a referents al paràgraf anterior”. 
 
Tercer. Aprovar la pròrroga de la vigència del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona, per a la gestió del Servei d'intervenció especialitzada per a dones que pateixen 
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, conforme al 
que s’estableix a la clàusula 7a del conveni, en tot el seu clausulat i annexes, sent la 
vigència de la pròrroga de l’1 de gener de 2023 fins a màxim el 31 de desembre de 
2023. Aquesta pròrroga resta condicionada a l’aprovació, per part del Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, de la corresponent addenda. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni, de la pròrroga i dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat (entre d’altres la 
correcció puntual a l’alça o a la baixa del preu en funció dels dies de còmput anual), 
amb excepció de qüestions que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció 
representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les 
bases de règim local i normativa concordant. 
 
Cinquè. Publicar el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
incloure’l al Registre de Convenis de colꞏlaboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Sisè. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona. 
 
Setè. Notificar el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, 
SL.” 
 
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 
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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.  
 
36.3 Aprovació del conveni amb el Departament d'Igualtat i Feminismes de la 

Generalitat de Catalunya per al Servei tècnic punt de trobada Figueres i 
Alt Empordà - Gabinet de Presidència 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 15 de març de 2022, ha aprovat un 
conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona del Servei tècnic de punt de trobada a la 
ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, (exp. 2022/2430).  
 
Tanmateix i amb posterioritat, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, 
requereix a aquesta Diputació un canvi de redactat i numeració de diferents clàusules del 
conveni que fa necessari  deixar sense efectes l’acord del Ple de 15 de març i a iniciar un 
nou procediment per aprovar un nou conveni d’encàrrec de gestió del Servei tècnic de 
punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà. 
 
La clàusula quarta de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini, les dues parts podran acordar la pròrroga 
anual. Atès que cal aprovar la pròrroga del conveni amb antelació suficient abans de la 
finalització de la vigència (31/12/2022), ja que un cop vençuda no es podria prorrogar, i 
tenint en compte que la data probable de la formalització del conveni i la pròrroga 
coincidirà en el temps, es proposa, en aquest mateix acord, l’aprovació de la pròrroga per 
a l’any 2023.  
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis de 
les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns serveis 
públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als ajuntaments pretén 
millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més 
desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest conveni s’inscriu en 
aquesta línia d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les diputacions 
provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres 
òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre que entre 
les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no disposin 
de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les encomanes de 
gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes regulats a la 
legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la 
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, essent 
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responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o resolucions de 
caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta activitat material 
objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de colꞏlaboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor, la Presidència proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia 15 de 
març de 2022, que aprovava el conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, del 
Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, 
(exp. 2022/2430) 
 
Segon. Aprovar el conveni entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei 
tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, el 
contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a continuació (exp. 2022/10152) 
 
“CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES I LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE 
TROBADA A LA CIUTAT DE FIGUERES I A LA COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ, PER 
A L’ANY 2022. 
D’una part, la senyora Georgina Oliva i Peña, secretària general del Departament 
d’Igualtat i Feminismes, a l'empara del Decret de nomenament 46/2021, de 26 de 
maig, en ús de les facultats previstes a l'article 1.4 de la Resolució IFE/3103/2021, de 
15 d'octubre, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d'Igualtat i Feminismes en les persones titulars de diversos òrgans del Departament 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona (CIF P1700000A), elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de 
juliol de 2019, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia 15 de març 
de 2022, i assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
EXPOSEN 
Primer.- Que, l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, estableix que correspon a l’Administració de la 
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la prestació i la gestió de tots els 
serveis que conformen la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en 
situacions de violència masclista, entre els quals es troba el servei tècnic de punt de 
trobada, en colꞏlaboració amb els ens locals. 
Així mateix, el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació 
de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en virtut del qual es va crear el Departament d'Igualtat i Feminismes i 
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posteriorment el Decret 249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament 
d'Igualtat i Feminismes, atribueix al Departament d'Igualtat i Feminismes la 
competència per la coordinació i supervisió de la gestió d'infraestructures, programes, 
serveis i mitjans materials en la recuperació i la reparació de les dones que han patit 
violències Masclistes, així com dels procediments de contractació i la concertació dels 
proveïdors vinculats als serveis d'atenció a les violències Masclistes. 
Segon.- Que, la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
Tercer.- Que, aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector 
públic d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
Quart.- Que, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, 
per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana. 
Cinquè.- Que, en virtut de les competències i la normativa esmentada, s’han celebrat 
diversos convenis de colꞏlaboració entre ambdues administracions, el darrer dels quals 
va finalitzar en data 31 de desembre de 2021 . 
Sisè.- Que, ambdues parts consideren satisfactòria la colꞏlaboració mantinguda i 
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de colꞏlaboració pel funcionament del 
Servei Tècnic de Punt de Trobada de Figueres i la a la comarca de l’Alt Empordà, i a 
tal efecte formalitzen el present conveni d’encàrrec de gestió. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per 
subscriure aquest conveni, en representació de les respectives administracions, i 
acorden formalitzar aquest conveni amb subjecció a les següents: 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, a la Diputació de 
Girona, del Servei Tècnic de Punt de Trobada a Figueres i a la comarca de l’Alt 
Empordà. 
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament d’Igualtat i Feminismes es 
farà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de 
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del 
menor. 
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Segona. Obligacions de la Diputació de Girona 
1.Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 
del servei que s’adjunten com a Annex 1. 
2. Prestar el Servei a la ciutat de Figueres, en el local que des de la Direcció General 
per a l’Erradicació de les Violències Masclistes es posi a disposició a aquest efecte. 
3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica, així com sempre que es solꞏliciti, 
amb els serveis de la xarxa d’atenció que des de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències Masclistes es determini. 
4. Presentar anualment una memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb 
les indicacions de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes 
5. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent. 
6. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
7. Fer constar el logotip del Departament d’Igualtat i Feminismes seguint les condicions 
reglamentàries per al seu ús, en tot tipus de comunicació referent als servei objecte 
d’aquest conveni. 
8. Notificar a la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, 
qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el desenvolupament 
del servei. 
9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control per part de la 
Generalitat de Catalunya. 
10. Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents. 
11. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en 
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de 
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a 
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul 
de les indemnitzacions. 
12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per 
part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar 
la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons 
inventari realitzat. 
Tercera. Obligacions del Departament d’Igualtat i Feminismes mitjançant la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament d’Igualtat i Feminismes per a la 
prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada esmentat, és de 84.456,00 euros 
(exempt d’IVA) 
No obstant, aquest exercici 2022 l’import màxim anual a abonar pel Departament 
d’Igualtat i Feminismes ascendirà a 14.076,00 € (exempt d’IVA) que correspon a 
l’import previst de despesa des de l’1 de novembre fins el 31 de desembre de 2022, 
sense perjudici que l’import efectiu a abonar serà el que correspongui a la vigència i a 
la prestació efectiva del servei 
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2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les 
normes de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de 
suport i avaluació. 
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta.- Vigència del conveni 
La vigència del present conveni serà des de l’1 de novembre de 2022, o des de la data 
de la seva signatura si aquesta és posterior, i fins el 31 de desembre de 2022. 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants podran acordar 
unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals. 
Cinquena - Justificació i Pagament 
a) Desglossament pressupost 
L’import previst que es destinarà és a raó de la previsió de vigència esmentada en el 
paràgraf anterior, 2 mesos, és d’un total de 14.076,00 €, sense perjudici que l’import 
efectiu a abonar serà el que correspongui a la vigència efectiva del servei. 
L’import de la despesa mensual i de facturació és de és de 7.038,00 € (sense IVA), 
que es considera fix i suficient per cobrir les despeses assumides per la Diputació per 
a la correcta prestació d’aquest servei. 
L’import serà carregat al pressupost de la Direcció General per a l´Erradicació de les 
Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes, i s’imputarà a la partida 
pressupostaria IF03 D/227000700/316E/0000 (Gestió de Centres i Serveis) del 
pressupost 2022. 
b) Forma de facturació 
L’abonament de l’import mensual corresponent es tramitarà a partir de la seva 
solꞏlicitud per part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factura de la 
despesa realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser acceptada 
mitjançant certificat de correcta execució emès per la DG per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes. 
Un cop finalitzat el servei la Diputació presentarà un certificat de la persona titular de la 
intervenció o secretaria de la intervenció de l'ens local que certifiqui la despesa 
realitzada i l'aplicació correcta dels fons transferits. 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
Atenent a que es tracta d’un import fix per la prestació completa del servei, la liquidació 
s’entendrà efectuada amb la conformitat per part d’IFE de la darrera factura del 
període de vigència del conveni. 
L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a la unitat promotora per a la 
comptabilització de la disposició de crèdit en el sistema corporatiu de la comptabilitat 
GECAT i l’autorització per a la comptabilització de les obligacions econòmiques 
derivades. 
Les factures s’hauran de presentar electrònicament i s’hauran d’adaptar al model de 
factura de l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre. 
Sisena.- Comissió de seguiment 
Per al seguiment en l’execució del present Conveni, es crea una comissió paritària, 
formada per una persona en representació de cada part, que vetllaran pel fidel 
compliment de les clàusules que constitueixen el seu objecte, de conformitat amb el 
que disposa l’article 49.f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
Per part del Departament d’Igualtat i Feminismes, serà la persona titular de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes o la persona en qui delegui. 
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Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada o persona en qui delegui. 
Aquesta Comissió tindrà la funció, entre d’altres, de resoldre les qüestions 
d’interpretació i execució del Conveni. La Comissió es reunirà, com a mínim, un cop 
l’any, així com sempre que alguna de les parts ho consideri necessari. 
Setena.- Causes de resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
1. El mutu acord entre les parts. 
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos. 
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
5. L’assumpció per part del Departament de la gestió del servei 
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex. 
Vuitena. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present 
conveni haurà de formalitzar-se per escrit per a la seva validesa, per mutu acord 
d’ambdues parts, mitjançant la corresponent addenda. 
Novena.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en el present Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’estarà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, les disposicions de caràcter bàsic de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Desena.- Protecció de dades 
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora 
de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com a 
aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 
sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o 
sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica 3/2018. 
Les dades personals hauran de ser tractades de conformitat amb el que estableix la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels 
drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 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 d'aquestes dades (RGPD), i normativa 
complementària. 
Onzena- Encàrrec del tractament 
Atès que la prestació del Servei Tècnic de Punt de trobada per a infants comporta la 
necessitat de tractament de les dades de caràcter personal estrictament necessàries 
per poder dur a terme aquest servei en el marc de les actuacions que es deriven 
d’aquest conveni, el Departament d’Igualtat i Feminismes encarrega a La Diputació de 
Girona el tractament de les dades de caràcter personal referents al tractament 



 

 

 

 

344 

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

denominat “Xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral”, la informació del qual 
consta com a annex 2 a aquest conveni, tot això de conformitat amb les clàusules que 
regeixen aquest encàrrec i que consten com a annex 3 a aquest conveni. 
Dotzena.- Sotmetiment als principis ètics i regles de conducta 
Les parts compliran els principis ètics i regles de conducta recollits a la LLEI 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Tretzena.-Interpretació 
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes mitjançant la comissió de seguiment creada al pacte quart d’aquest 
conveni, i en darrer terme seran resoltes, si s’escau, en la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
Catorzena.- Publicitat i transparència 
De conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, una vegada signat 
el present conveni s’ha de publicar en la Web del Registre de Convenis de 
colꞏlaboració i cooperació de la Generalitat i en el DOGC conforme al que preveu 
l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern amb finalitat merament informativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document, 
Georgina Oliva Peña 
Secretària General 
Departament d’Igualtat i Feminismes 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari general de la Diputació de Girona 
 
Annex 1 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE 
PUNT DE TROBADA A LA CIUTAT DE FIGUERES I LA COMARCA DE L’ALT 
EMPOORDÀ. 
Primer 
Definició, persones destinatàries i objectiu 
Definició 
El servei de punt de trobada s’entén com un servei destinat a atendre i prevenir, en un 
lloc neutral i transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàtica que 
sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, i, en concret, en el compliment dels 
drets de relació i comunicació dels fills i filles que s’estableix en resolució judicial per 
als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la 
tutela per part 
de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de menors d’edat. 
Persones destinatàries 
- Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de 
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent el seu interès primordial, 
escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui verificada en un espai neutral 
amb intervenció de persones professionals. 
- Pares i mares d’aquests infants. 
- Altres familiars a qui la llei concedeix el règim de relació i comunicació. 
Objectiu 
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Garantir als i les menors el dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, 
preservar-los de la relació conflictiva i/o de tot tipus de violència de les persones 
adultes, i en especial de la violència masclista en els supòsits de nulꞏlitat matrimonial, 
separació o divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de 
l’Administració pública. 
Segon 
Accés als serveis, temps d’estada, calendari i drets i deures de les persones 
destinatàries del servei 
Accés als serveis 
L’accés als serveis requereix una petició de l’òrgan derivant i l’acceptació de la 
Direcció General per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
Només poden atendre les peticions de derivació als serveis tècnics de punt de trobada 
provinents de: 
- Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures 
cautelars o definitives, que estableixi l’exercici dels drets de relació i comunicació amb 
els fills i filles que s’han de desenvolupar en els 
serveis tècnics de punt de trobada. 
- L’acord dels progenitors separats, divorciats o amb matrimoni anulꞏlat sobre el règim 
de relació i comunicació que consti en el pla de criança en virtut de l’article 233-9.2.d) 
del Codi civil de Catalunya (CCC), a través dels òrgans judicials. 
- Els òrgans competents en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, 
mitjançant una resolució 
administrativa d’acolliment en família extensa o alien 
Els òrgans competents en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, 
mitjançant una resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o 
acolliment en centres residencials, un cop considerada la proposta efectuada per 
l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència. 
- Des dels centres d’intervenció especialitzada de la Xarxa d’atenció i recuperació 
integral per a les dones en situació de violència masclista, es pot solꞏlicitar l’exercici 
dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles menors sota la tutela de dones 
en situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i amb 
l’avaluació prèvia de l’equip tècnic. 
Temps d’estada 
Amb caràcter general, el temps d’utilització del servei tècnic de punt de trobada està 
determinat per l’òrgan derivant, amb un termini màxim de dotze mesos, prorrogables 
per períodes de tres, motivats. La utilització màxima del servei no ha d’excedir els 
divuit mesos de durada. 
Calendari 
El servei de punt de trobada: 
Dimecres de 17 a 20 h. 
Divendres de 17 a 20 h. 
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Aquest horari regeix tot l’any sense excepció. 
Les entrevistes inicials i de seguiment amb les persones destinatàries del servei, les 
coordinacions amb altres professionals i amb els òrgans derivants, les reunions 
d’equip, les sessions de supervisió i altres activitats s’han de dur a terme fora de 
l’horari destinat a les visites. 
Drets de les persones usuàries 
- A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge. 



 

 

 

 

346 

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

- A ser informades de les normes de funcionament del servei, de la manera com 
tindran lloc les trobades i de les conseqüències de l’incompliment. 
- A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la persona tècnica 
coordinadora del servei. En cas de disconformitat amb la solució proposada, la 
persona usuària té dret a presentar queixes i reclamacions davant la Direcció General 
per a l’Erradicació de les Violències masclistes 
Deures de les persones usuàries 
- Respectar les normes de funcionament. 
- Complir els horaris que s’estableixin. 
- Aportar tot el que es consideri que el i la menor pot necessitar durant el 
desenvolupament de la visita. 
- No presentar cap comportament violent físic ni verbal. 
- No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap 
que pugui alterar les facultats cognoscitives i/o volitives. 
- Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació personal i/o familiar 
que pugui afectar el desenvolupament del servei. 
Tercer 
Recursos humans 
Tècnic/a coordinador/a 
Formació: grau en psicologia o titulació equivalent 
Anys d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral: 22 hores setmanals 
Funcions: 
- Gestionar l’organització del servei i del seu equip professional. 
- Planificar i supervisar tots els serveis i les activitats que es desenvolupen dins el 
servei. 
- Fer les entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors, així com mantenir els 
contactes amb els equips externs. 
- Representar el servei en les relacions amb els serveis i els recursos de la xarxa 
comunitària. 
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a 
les dones i els seus fills i filles. 
- Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, a fi de garantir el 
compliment de la normativa del servei. 
- Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 
individual de cada expedient familiar. 
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei. 
- Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament 
d’Igualtat i Feminismes 
Tècnic/a referent: 
Formació: grau en psicologia, treball social, educació social o titulació equivalent 
Experiència en aquest àmbit 
Nombre de tècnics/tècniques necessaris: 3, amb un mínim de contractació, en conjunt, 
de 66 hores setmanals. 
En la convocatòria de provisió corresponent s’haurà de concretar, per a cada servei, el 
nombre exacte de tècnics/tècniques referents per a cada servei, en funció de la 
població que s’hagi d’atendre. 
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir el grau en psicologia i podrà 
assumir les funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular. 
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Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 
Jornada laboral: 22 hores setmanals 
Funcions: 
- Seguiment de les visites. 
- Acompanyar els menors dins el punt de trobada mentre es fan les entrevistes prèvies 
a l’inici del servei. 
- Acompanyar els menors durant els intercanvis. 
- Elaborar els informes de seguiment i avaluació corresponents. 
- Fer de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de 
desenvolupar diàriament. 
Jurista 
Formació: grau en dret o titulació equivalent 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 1 
Modalitat contractual i temps de contractació: concretats per l’entitat 
Funcions: assessorar l’equip professional del servei tècnic de punt de trobada en 
l’àmbit de les competències. 
Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal 
contractat (a excepció del/de la jurista), s’hauran d’aplicar, com a mínim, les que conté 
el Conveni colꞏlectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i 
d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018. En cas que es tracti d’una 
cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus 
estatuts i en cap cas no poden ser inferiors a les condicions que s’han fixat com a 
referents en el paràgraf anterior. 
 
Annex 2. Registre d’activitats de tractament 
Xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral 
Responsable del tractament: Direcció General per a l’Erradicació de les Violències 
Masclistes. 
Finalitats del tractament: disposar d’un sistema d’informació sobre les persones a 
efectes d’atenció i derivació de recursos i serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació 
Integral. 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: Les dades se cedeixen a altres 
administracions públiques, d’acord amb les seves competències, per gestionar els 
serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, i a òrgans de les administracions 
públiques en compliment de les funcions encomanades en matèria de violència 
masclista, a l’Administració de justícia, a professionals de la xarxa de recursos socials, 
i a serveis públics relacionats amb la violència masclista, segons la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 
Exercici de drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i solꞏlicitud de limitació de les dades davant la responsable del tractament, 
mitjançant un escrit en paper adreçat a la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes (carrer del Foc, 57 08038 Barcelona), o en format electrònic 
mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat (la presentació de la 
solꞏlicitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del 
sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil). Heu d’indicar a la solꞏlicitud quins drets 
exerciu. 
Dades de contacte del delegat o delegada de protecció de dades: Delegat o delegada 
de protecció de dades del Departament pendent de nomenament. Temporalment us 
podeu adreçar al delegat de protecció de dades del Departament de la Presidència 
dpd.presidencia@gencat.cat. 
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Base jurídica o legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada, 
d’acord amb l’article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades. 
Conservació de les dades: Les dades personals es mantindran mentre sigui necessari 
per a la finalitat del tractament. 
Presentació d’una reclamació: Si considereu que els vostres drets no s’han atès 
adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. 
 
Annex 3. Document d’encàrrec de tractament 
Primera.- Objecte de l’encàrrec de tractament 
Mitjançant aquest acord d’encàrrec la Direcció General per a l’Erradicació de 
Violències Masclistes habilita a la Diputació de Girona, en qualitat d’encarregada del 
tractament (en endavant, l’encarregada), per tractar per compte d’ella, responsable del 
tractament (en endavant, la responsable) les dades de caràcter personal necessàries 
per prestar el servei de Servei Tècnic de Punt de Trobada. 
Segona.- Identificació de la informació afectada 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
la responsable, posa a disposició de l’encarregada, la informació següent del/s 
tractament/s de dades Xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral : 
Nom i cognoms de les persones usuàries 
NIF / DNI / Passaport / NIE 
Adreça postal 
Adreça electrònica 
Telèfon de contacte 
Data de naixement 
Edat 
Sexe 
Dades judicials 
Dades de caràcter biogràfic que generalment inclouen aspectes familiars, socials, 
laborals i de salut. 
Tercera.- Durada 
La vigència d’aquest acord d’encàrrec de tractament queda vinculada a la vigència del 
conveni subscrit que s’ha identificat en aquest document. 
Quarta.- Obligacions de l’encarregada 
L’encarregada i tot el seu personal s’obliguen a donar compliment a l’establert a 
l’article 28 del RGPD i entre les quals les següents: 
a) Utilitzar les dades objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, 
només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec i respectar-ne la confidencialitat i el 
deure de secret, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. Garantirà que les persones 
autoritzades per tractar dades s’hagin compromès a respectar la confidencialitat o 
estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de natura estatutària. 
b) Tractar les dades personals d’acord amb el que estableix la normativa vigent de 
protecció de dades i les instruccions de la responsable, aplicant les mesures de 
seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades (MCPD) que 
corresponguin d’acord amb el nivell de risc corresponent. 
c) Si l'encarregada considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats 
membres, l'encarregada n’ha d’informar immediatament la responsable. 
d) L’encarregada no pot subcontractar les prestacions que comportin el tractament de 
dades de caràcter personal. 
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e) Assistir a la responsable en el compliment de les obligacions establertes als articles 
32 a 34, així com en la resposta a l’exercici de drets de les persones interessades 
establerts en el capítol III del RGPD i en l’atenció de peticions, inspeccions i auditories 
realitzades pel responsable, autoritat de control o altre organisme autoritzat. 
f) Facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de 
dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació 
s'ha de consensuar amb la responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades. 
g) Informar a la responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans de 48 
hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les 
quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar la incidència, per correu electrònic a l'adreça indicada a la clàusula vuitena 
d’aquest acord d’encàrrec, d’acord amb l’article 33 del RGPD. 
h) Suprimir les dades personals un cop hagi finalitzat la prestació de serveis de 
tractament. La supressió ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregada. No obstant això, l'encarregada pot 
conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin 
derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
i) Comunicar, en el cas d’ús de servidors, qualsevol canvi que es produeixi en relació 
amb la informació facilitada en la licitació. 
Cinquena.-Obligacions de la responsable 
Correspon a la responsable: 
a) Supervisar el tractament i vetllar, abans i durant el mateix, perquè l’encarregada 
compleixi la normativa en matèria de protecció de dades. 
b) Les obligacions que li puguin aplicar com a responsable, d’acord amb la normativa 
de protecció de dades. 
Sisena.- Drets de la responsable: 
La responsable té dret a obtenir de l’encarregada tota la informació que consideri 
necessària relativa a les dades i els tractaments que es descriuen a la clàusula 
segona, així com l’assistència per atendre les peticions, inspeccions i auditories de 
qualsevol autoritat de control o altre organisme autoritzat. 
Setena.- Modificació de l’Acord 
Qualsevol modificació del tractament de dades previst en el present acord farà 
necessària la seva modificació. 
La responsable del tractament L’encarregada del tractament”. 
 
Tercer. Aprovar la pròrroga de la vigència del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona, per a la gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà, conforme al que s’estableix a la clàusula 4a del conveni, en 
tot el seu clausulat i annexes, sent la vigència de pròrroga de l’1 de gener de 2023 fins 
a màxim el 31 de desembre de 2023. Aquesta pròrroga resta condicionada a 
l’aprovació, per part del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 
Catalunya, de la corresponent addenda. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni, de la pròrroga i dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li 
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i 
normativa concordant. 
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Cinquè. Publicar el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
incloure’l al Registre de Convenis de colꞏlaboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Sisè. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona. 
 
Setè. Notificar el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, 
SL.” 
 
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.  
 
36.4 Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió amb el Departament 

d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per al Servei 
tècnic de punt de trobada Gironès - Gabinet de Presidència 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 15 de març de 2022, ha aprovat un 
conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona del Servei tècnic de punt de trobada 
a la comarca del Gironès, (exp. 2022/2431). 
 
Tanmateix i amb posterioritat, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, 
requereix a aquesta Diputació un canvi de redactat i numeració de diferents clàusules 
del conveni que fa necessari  deixar sense efectes l’acord del Ple de 15 de març i a 
iniciar un nou procediment per aprovar un nou conveni d’encàrrec de gestió del Servei 
tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès. 
 
La clàusula quarta de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini, les dues parts podran acordar la pròrroga 
anual. Atès que cal aprovar la pròrroga del conveni amb antelació suficient abans de la 
finalització de la vigència (31/12/2022), ja que un cop vençuda no es podria prorrogar, i 
tenint en compte que la data probable de la formalització del conveni i la pròrroga 
coincidirà en el temps, es proposa, en aquest mateix acord, l’aprovació de la pròrroga 
per a l’any 2023.  
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns 
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als ajuntaments 
pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la d’aquells més 
desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest conveni s’inscriu en 
aquesta línia d’actuació. 
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Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les 
diputacions provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic.  
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres 
òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre que 
entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no 
disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les 
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes 
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o 
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de colꞏlaboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor, la Presidència proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia 15 de 
març de 2022, que aprovava el conveni d’encàrrec de gestió entre aquesta Diputació i 
el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya del Servei 
tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès (exp. 2022/2431). 
 
Segon. Aprovar el conveni entre el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió del Servei 
tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, el contingut del qual es reprodueix 
de forma íntegra a continuació (exp. 2022/10153). 
 
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I 
FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA COMARCA DEL GIRONÈS, 
PER L’ANY 2022 
D’una part, la senyora Georgina Oliva i Peña, secretària general del Departament 
d’Igualtat i Feminismes, a l'empara del Decret de nomenament 46/2021, de 26 de 
maig, en ús de les facultats previstes a l'article 1.4 de la Resolució IFE/3103/2021, de 
15 d'octubre, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d'Igualtat i Feminismes en les persones titulars de diversos òrgans del Departament. 
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De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona (CIF P1700000A), elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de 
juliol de 2019, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia 15 de març 
de 2022, i assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per 
subscriure aquest conveni, en representació de les respectives administracions, i 
EXPOSEN 
Primer.- Què, l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, estableix que correspon a l’Administració de la 
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la prestació i la gestió de tots els 
serveis que conformen la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en 
situacions de violència masclista, entre els quals es troba el servei tècnic de punt de 
trobada, en colꞏlaboració amb els ens locals. 
Així mateix, el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació 
de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en virtut del qual es va crear el Departament d'Igualtat i Feminismes i 
posteriorment el Decret 249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament 
d'Igualtat i Feminismes, atribueix al Departament d'Igualtat i Feminismes la 
competència per la coordinació i supervisió de la gestió d'infraestructures, programes, 
serveis i mitjans materials en la recuperació i la reparació de les dones que han patit 
violències Masclistes, així com dels procediments de contractació i la concertació dels 
proveïdors vinculats als serveis d'atenció a les violències Masclistes. 
Segon.- Que, la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
Tercer.- Que, aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector 
públic d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
Quart.- Que, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà 
encarregar a altres òrgans o entitats de dret Públic de la mateixa o de diferent 
administració, sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, 
per raons d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu 
desenvolupament. Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector 
públic. Aquesta encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni 
dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat 
encomanant dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o 
en els que s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana. 
Cinquè.- Que, en virtut de les competències i la normativa esmentada, s’han celebrat 
diversos convenis de colꞏlaboració entre ambdues administracions, el darrer dels quals 
va finalitzar en data 31 de desembre de 2021. 
Sisè.- Que, ambdues parts consideren satisfactòria la colꞏlaboració mantinguda i 
acorden mantenir-la i signar un nou conveni de colꞏlaboració pel funcionament del 
Servei Tècnic de Punt de Trobada del Gironès, i a tal efecte formalitzar el present 
conveni d’encàrrec de gestió. 
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En conseqüència, les parts acorden formalitzar aquest conveni amb subjecció a les 
següents: 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, a la Diputació de 
Girona, del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès. 
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament d’Igualtat i Feminismes es 
farà mitjançant la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de 
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció del 
menor. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona 
1.Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 
del servei que s’adjunten com a annex 1. 
2. Prestar el Servei a la ciutat de Girona, en el local que des de la Direcció General per 
a l’Erradicació de les Violències Masclistes es posi a disposició a aquest efecte. 
3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica, així com sempre que es solꞏliciti, 
amb els serveis de la xarxa d’atenció que des de la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències Masclistes es determini. 
4. Presentar anualment una memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb 
les indicacions de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes 
5. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent. 
6. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
7. Fer constar el logotip del DIF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, en 
tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni. 
8. Notificar a la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, 
qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el desenvolupament 
del servei. 
9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control per part de la 
Generalitat de Catalunya. 
10. Facilitar tota la informació que sigui requerida per l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o 
altres òrgans competents. 
11. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en 
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de 
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a 
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul 
de les indemnitzacions. 
12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per 



 

 

 

 

354 

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

part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, 
si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del 
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat. 
Tercera. Obligacions del Departament d’Igualtat i Feminismes mitjançant la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. 
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament d’Igualtat i Feminismes per a la 
prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès, és de 
120.828,00 euros (exempt d’IVA) 
No obstant, aquest exercici 2022 l’import màxim anual a abonar pel Departament 
d’Igualtat i Feminismes ascendirà a 20.138,00 € que correspon a l’import previst de 
despesa des de l’1 de novembre fins el 31 de desembre de 2022, sense perjudici que 
l’import efectiu a abonar serà el que correspongui a la vigència i a la prestació efectiva 
del servei 
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les 
normes de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de 
suport i avaluació. 
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta.- Vigència del conveni 
La vigència del present conveni serà des de l’1 de novembre de 2022, o des de la data 
de la seva signatura si aquesta és posterior, i fins el 31 de desembre de 2022. 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants podran acordar 
unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals. 
Cinquena - Justificació i Pagament 
a) Desglossament pressupost 
L’import previst que es destinarà és a raó de la previsió de vigència esmentada en el 
paràgraf anterior, 2 mesos, és d’un total de 20.138,00 € (IVA exempt), sense perjudici 
que l’import efectiu a abonar serà el que correspongui a la vigència i a la prestació 
efectiva del servei. 
L’import de la despesa mensual i de facturació és de 10.069,00 € (IVA exempt), que es 
considera fix i suficient per a cobrir les despeses assumides per a la correcta prestació 
d’aquest servei. 
L’import serà carregat al pressupost de la Direcció General per a l´Erradicació de les 
Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes, i s’imputarà a la partida 
pressupostaria IF03 D/227000700/316E/0000 FPROGSOCVG (Gestió de Centres i 
Serveis) del pressupost 2022. 
b) Forma de facturació 
L’abonament de l’import mensual corresponent es tramitarà a partir de la seva 
solꞏlicitud per part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factura de la 
despesa realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser acceptada 
mitjançant certificat de correcta execució emès per la DG per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes. 
Un cop finalitzat el servei la Diputació presentarà un certificat de la persona titular de la 
intervenció o secretaria de la intervenció de l'ens local que certifiqui la despesa 
realitzada i l'aplicació correcta dels fons transferits. 
Atenent a que es tracta d’un import fix per a la prestació completa del servei, la 
liquidació s’entendrà efectuada amb la conformitat per part de IFE de la darrera factura 
del període de vigència del conveni. 
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Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
L’aprovació d’aquest conveni implica l’autorització a la unitat promotora per a la 
comptabilització de la disposició de crèdit en el sistema corporatiu de la comptabilitat 
GECAT i l’autorització per a la comptabilització de les obligacions econòmiques 
derivades. 
Les factures s’hauran de presentar electrònicament i s’hauran d’adaptar al model de 
factura de l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre. 
Sisena.- Comissió de seguiment 
Per al seguiment en l’execució del present Conveni, es crea una comissió paritària, 
formada per una persona en representació de cada part, que vetllaran pel fidel 
compliment de les clàusules que constitueixen el seu objecte, de conformitat amb el 
que disposa l’article 49.f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
Per part del Departament d’Igualtat i Feminismes, serà la persona titular de la Direcció 
General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes o la persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada o persona en qui delegui. 
Aquesta Comissió tindrà la funció, entre d’altres, de resoldre les qüestions 
d’interpretació i execució del Conveni. La Comissió es reunirà, com a mínim, un cop 
l’any, així com sempre que alguna de les parts ho consideri necessari. 
Setena.- Causes de resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
1. El mutu acord entre les parts. 
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos. 
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat, 
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
5. L’assumpció per part del Departament de la gestió del servei 
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex. 
Vuitena. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present 
conveni haurà de formalitzar-se per escrit per a la seva validesa, per mutu acord 
d’ambdues parts, mitjançant la corresponent addenda. 
Novena.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en el present Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’estarà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, les disposicions de caràcter bàsic de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Desena.- Protecció de dades 
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora 
de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com a 
aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 
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sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o 
sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica 3/2018. 
Les dades personals hauran de ser tractades de conformitat amb el que estableix la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 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 d'aquestes dades (RGPD), i 
normativa complementària. 
Onzena- Encàrrec del tractament 
Atès que la prestació del Servei Tècnic de Punt de trobada per a infants comporta la 
necessitat de tractament de les dades de caràcter personal estrictament necessàries 
per poder dur a terme aquest servei en el marc de les actuacions que es deriven 
d’aquest conveni, el Departament d’Igualtat i Feminismes encarrega a La Diputació de 
Girona el tractament de les dades de caràcter personal referents al tractament 
denominat “Xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral”, la informació del qual 
consta com a annex 2 a aquest conveni, tot això de conformitat amb les clàusules que 
regeixen aquest encàrrec i que consten com a annex 3 a aquest conveni. 
Dotzena.- Sotmetiment als principis ètics i regles de conducta 
Les parts compliran els principis ètics i regles de conducta recollits a la LLEI 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Tretzena.-Interpretació 
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes mitjançant la comissió de seguiment creada al pacte quart d’aquest 
conveni, i en darrer terme seran resoltes, si s’escau, en la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
Catorzena.- Publicitat i transparència 
De conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, una vegada signat 
el present conveni s’ha de publicar en la Web del Registre de Convenis de 
colꞏlaboració i cooperació de la Generalitat i en el DOGC conforme al que preveu 
l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern amb finalitat merament informativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document, 
Georgina Oliva Peña 
Secretària General 
Departament d’Igualtat i Feminismes 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari general de la Diputació de Girona 
 
Annex 1 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE 
PUNT DE TROBADA A LA COMARCA DEL GIRONÈS. 
Primer 
Definició, persones destinatàries i objectiu 
Definició 
El servei de punt de trobada s’entén com un servei destinat a atendre i prevenir, en un 
lloc neutral i transitori, i en presència de personal qualificat, la problemàtica que 
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sorgeix en els processos de conflictivitat familiar, i, en concret, en el compliment dels 
drets de relació i comunicació dels fills i filles que s’estableix en resolució judicial per 
als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la 
tutela per part 
de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de menors d’edat. 
Persones destinatàries 
- Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de 
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent el seu interès primordial, 
escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui verificada en un espai neutral 
amb intervenció de persones professionals. 
- Pares i mares d’aquests infants. 
- Altres familiars a qui la llei concedeix el règim de relació i comunicació. 
Objectiu 
Garantir als i les menors el dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, 
preservar-los de la relació conflictiva i/o de tot tipus de violència de les persones 
adultes, i en especial de la violència masclista en els supòsits de nulꞏlitat matrimonial, 
separació o divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de 
l’Administració pública. 
Segon 
Accés als serveis, temps d’estada, calendari i drets i deures de les persones 
destinatàries del servei 
Accés als serveis 
L’accés als serveis requereix una petició de l’òrgan derivant i l’acceptació de la 
Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes 
Només poden atendre les peticions de derivació als serveis tècnics de punt de trobada 
provinents de: 
- Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures 
cautelars o definitives, que estableixi l’exercici dels drets de relació i comunicació amb 
els fills i filles que s’han de desenvolupar en els 
serveis tècnics de punt de trobada. 
- L’acord dels progenitors separats, divorciats o amb matrimoni anulꞏlat sobre el règim 
de relació i comunicació que consti en el pla de criança en virtut de l’article 233-9.2.d) 
del Codi civil de Catalunya (CCC), a través dels òrgans judicials. 
Els òrgans competents en matèria de protecció a la infància i l’adolescència, 
mitjançant una resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o 
acolliment en centres residencials, un cop considerada la proposta efectuada per 
l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència. 
- Des dels centres d’intervenció especialitzada de la Xarxa d’atenció i recuperació 
integral per a les dones en situació de violència masclista, es pot solꞏlicitar l’exercici 
dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles menors sota la tutela de dones 
en situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i amb 
l’avaluació prèvia de l’equip tècnic. 
Temps d’estada 
Amb caràcter general, el temps d’utilització del servei tècnic de punt de trobada està 
determinat per l’òrgan derivant, amb un termini màxim de dotze mesos, prorrogables 
per períodes de tres, motivats. La utilització màxima del servei no ha d’excedir els 
divuit mesos de durada. 
Calendari 
El servei de punt de trobada: 
Dimecres de 17 a 20 h. 
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Divendres de 17 a 20 h. 
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Aquest horari regeix tot l’any sense excepció. 
Les entrevistes inicials i de seguiment amb les persones destinatàries del servei, les 
coordinacions amb altres professionals i amb els òrgans derivants, les reunions 
d’equip, les sessions de supervisió i altres activitats s’han de dur a terme fora de 
l’horari destinat a les visites. 
Drets de les persones usuàries 
- A la protecció de la intimitat personal i la pròpia imatge. 
- A ser informades de les normes de funcionament del servei, de la manera com 
tindran lloc les trobades i de les conseqüències de l’incompliment. 
- A presentar queixes i reclamacions, que seran resoltes per la persona tècnica 
coordinadora del servei. En cas de disconformitat amb la solució proposada, la 
persona 
usuària té dret a presentar queixes i reclamacions davant la Direcció General per a 
l’Erradicació de les Violències Masclistes 
Deures de les persones usuàries 
- Respectar les normes de funcionament. 
- Complir els horaris que s’estableixin. 
- Aportar tot el que es consideri que el i la menor pot necessitar durant el 
desenvolupament de la visita. 
- No presentar cap comportament violent físic ni verbal. 
- No presentar indicis d’estar sota els efectes de cap substància ni consumir-ne cap 
que pugui alterar les facultats cognoscitives i/o volitives. 
- Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació personal i/o familiar 
que pugui afectar el desenvolupament del servei. 
Tercer 
Recursos humans 
Tècnic/a coordinador/a 
Formació: grau en psicologia o titulació equivalent 
Anys d’experiència en aquest àmbit: 3 
Nombre de professionals: 1 
Jornada laboral: 22 hores setmanals 
Funcions: 
- Gestionar l’organització del servei i del seu equip professional. 
- Planificar i supervisar tots els serveis i les activitats que es desenvolupen dins el 
servei. 
- Fer les entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors, així com mantenir els 
contactes amb els equips externs. 
- Representar el servei en les relacions amb els serveis i els recursos de la xarxa 
comunitària. 
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a 
les dones i els seus fills i filles. 
- Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte, a fi de garantir el 
compliment de la normativa del servei. 
- Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 
individual de cada expedient familiar. 
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del servei. 
- Representar el servei davant l’entitat gestora, així com davant del Departament 
d’Igualtat i Feminismes 



 

 

 

 

359 

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

Tècnic/a referent: 
Formació: grau en psicologia, treball social, educació social o titulació equivalent 
Experiència en aquest àmbit 
Nombre de tècnics/tècniques necessaris: 4, amb un mínim de contractació, en conjunt, 
de 88 hores setmanals. 
En la convocatòria de provisió corresponent s’haurà de concretar, per a cada servei, el 
nombre exacte de tècnics/tècniques referents per a cada servei, en funció de la 
població que s’hagi d’atendre. 
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir el grau en psicologia i podrà 
assumir les funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 
Jornada laboral: 22 hores setmanals 
Funcions: 
- Seguiment de les visites. 
- Acompanyar els menors dins el punt de trobada mentre es fan les entrevistes prèvies 
a l’inici del servei. 
- Acompanyar els menors durant els intercanvis. 
- Elaborar els informes de seguiment i avaluació corresponents. 
- Fer de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de 
desenvolupar diàriament. 
Jurista 
Formació: grau en dret o titulació equivalent 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 1 
Modalitat contractual i temps de contractació: concretats per l’entitat 
Funcions: assessorar l’equip professional del servei tècnic de punt de trobada en 
l’àmbit de les competències. 
Amb relació a la contractació i pel que fa a les condicions de treball del personal 
contractat (a excepció del/de la jurista), s’hauran d’aplicar, com a mínim, les que conté 
el Conveni colꞏlectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i 
d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018. En cas que es tracti d’una 
cooperativa de treball associat, cal atenir-se a les condicions que especifiquin els seus 
estatuts i en cap cas no poden ser inferiors a les condicions que s’han fixat com a 
referents en el paràgraf anterior. 
 
Annex 2. Registre d’activitats de tractament 
Xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral 
Responsable del tractament: Direcció General per a l’Erradicació de les Violències 
Masclistes. 
Finalitats del tractament: disposar d’un sistema d’informació sobre les persones a 
efectes d’atenció i derivació de recursos i serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació 
Integral. 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: Les dades se cedeixen a altres 
administracions públiques, d’acord amb les seves competències, per gestionar els 
serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, i a òrgans de les administracions 
públiques en compliment de les funcions encomanades en matèria de violència 
masclista, a l’Administració de justícia, a professionals de la xarxa de recursos socials, 
i a serveis públics relacionats amb la violència masclista, segons la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 
Exercici de drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i solꞏlicitud de limitació de les dades davant la responsable del tractament, 
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mitjançant un escrit en paper adreçat a la Direcció General per a l’Erradicació de les 
Violències Masclistes (carrer del Foc, 57 08038 Barcelona), o en format electrònic 
mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat (la presentació de la 
solꞏlicitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del 
sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil). Heu d’indicar a la solꞏlicitud quins drets 
exerciu. 
Dades de contacte del delegat o delegada de protecció de dades: Delegat o delegada 
de protecció de dades del Departament pendent de nomenament. Temporalment us 
podeu adreçar al delegat de protecció de dades del Departament de la Presidència 
dpd.presidencia@gencat.cat. 
Base jurídica o legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada, 
d’acord amb l’article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades. 
Conservació de les dades: Les dades personals es mantindran mentre sigui necessari 
per a la finalitat del tractament. 
Presentació d’una reclamació: Si considereu que els vostres drets no s’han atès 
adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. 
 
Annex 3. Document d’encàrrec de tractament 
Primera.- Objecte de l’encàrrec de tractament 
Mitjançant aquest acord d’encàrrec la Direcció General per a l’Erradicació de 
Violències Masclistes habilita a la Diputació de Girona, en qualitat d’encarregada del 
tractament (en endavant, l’encarregada), per tractar per compte d’ella, responsable del 
tractament (en endavant, la responsable) les dades de caràcter personal necessàries 
per prestar el servei de Servei Tècnic de Punt de Trobada. 
Segona.- Identificació de la informació afectada 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
la responsable, posa a disposició de l’encarregada, la informació següent del/s 
tractament/s de dades Xarxa de recursos d’atenció i recuperació integral : 
Nom i cognoms de les persones usuàries 
NIF / DNI / Passaport / NIE 
Adreça postal 
Adreça electrònica 
Telèfon de contacte 
Data de naixement 
Edat 
Sexe 
Dades judicials 
Dades de caràcter biogràfic que generalment inclouen aspectes familiars, socials, 
laborals i de salut. 
Tercera.- Durada 
La vigència d’aquest acord d’encàrrec de tractament queda vinculada a la vigència del 
conveni subscrit que s’ha identificat en aquest document. 
Quarta.- Obligacions de l’encarregada 
L’encarregada i tot el seu personal s’obliguen a donar compliment a l’establert a 
l’article 28 del RGPD i entre les quals les següents: 
a) Utilitzar les dades objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, 
només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec i respectar-ne la confidencialitat i el 
deure de secret, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. Garantirà que les persones 
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autoritzades per tractar dades s’hagin compromès a respectar la confidencialitat o 
estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de natura estatutària. 
b) Tractar les dades personals d’acord amb el que estableix la normativa vigent de 
protecció de dades i les instruccions de la responsable, aplicant les mesures de 
seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades (MCPD) que 
corresponguin d’acord amb el nivell de risc corresponent. 
c) Si l'encarregada considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats 
membres, l'encarregada n’ha d’informar immediatament la responsable. 
d) L’encarregada no pot subcontractar les prestacions que comportin el tractament de 
dades de caràcter personal. 
e) Assistir a la responsable en el compliment de les obligacions establertes als articles 
32 a 34, així com en la resposta a l’exercici de drets de les persones interessades 
establerts en el capítol III del RGPD i en l’atenció de peticions, inspeccions i auditories 
realitzades pel responsable, autoritat de control o altre organisme autoritzat. 
f) Facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de 
dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació 
s'ha de consensuar amb la responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades. 
g) Informar a la responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans de 48 
hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les 
quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar la incidència, per correu electrònic a l'adreça indicada a la clàusula vuitena 
d’aquest acord d’encàrrec, d’acord amb l’article 33 del RGPD. 
h) Suprimir les dades personals un cop hagi finalitzat la prestació de serveis de 
tractament. La supressió ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregada. No obstant això, l'encarregada pot 
conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin 
derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
i) Comunicar, en el cas d’ús de servidors, qualsevol canvi que es produeixi en relació 
amb la informació facilitada en la licitació. 
Cinquena.-Obligacions de la responsable 
Correspon a la responsable: 
a) Supervisar el tractament i vetllar, abans i durant el mateix, perquè l’encarregada 
compleixi la normativa en matèria de protecció de dades. 
b) Les obligacions que li puguin aplicar com a responsable, d’acord amb la normativa 
de protecció de dades. 
Sisena.- Drets de la responsable: 
La responsable té dret a obtenir de l’encarregada tota la informació que consideri 
necessària relativa a les dades i els tractaments que es descriuen a la clàusula 
segona, així com l’assistència per atendre les peticions, inspeccions i auditories de 
qualsevol autoritat de control o altre organisme autoritzat. 
Setena.- Modificació de l’Acord 
Qualsevol modificació del tractament de dades previst en el present acord farà 
necessària la seva modificació. 
La responsable del tractament L’encarregada del tractament”. 
 
Tercer. Aprovar la pròrroga de la vigència del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona, per a la gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, 
conforme al que s’estableix a la clàusula 4a del conveni, en tot el seu clausulat i 
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annexes, sent la vigència de pròrroga de l’1 de gener de 2023 fins a màxim el 31 de 
desembre de 2023. Aquesta pròrroga resta condicionada a l’aprovació, per part del 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, de la 
corresponent addenda. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni, de la pròrroga i dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li 
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i 
normativa concordant. 
 
Cinquè. Publicar el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
incloure’l al Registre de Convenis de colꞏlaboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Sisè. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona. 
 
Setè. Notificar el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, 
SL.” 
 
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.  
 
37. Precs i preguntes 
 
El senyor President, pregunta: No sé si hi ha cap prec ni cap pregunta... Sí, senyora 
Guillaumes, i després el senyor Casellas. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, diu: Gràcies, president. 
Bé, no sé si és un prec o una observació. Avui, quan preparàvem el ple ens hem trobat 
que a les numeracions de les preactes hi ballaven els números. 
El senyor President, respon: N’hi ha un de repetit. Jo també m’hi havia fixat ara en el 
ple. El punt 27... el 26 i el 27 són tots dos 27 a la preacta i és el 26 i el 27. 
La senyora Guillaumes, diu: Sí, bueno no passa res. 
El senyor President, respon: Me n’he adonat compte ara, aquí. 
La senyora Guillaumes, manifesta: Ens ha generat una... No passa res. Ja entenc que 
poden passar, però que bé, sí, si es pot mirar d’evitar, doncs, perfecte.  
Amb relació a les preguntes, la primera té a veure amb una obra d’asfaltatge que s’ha 
efectuat a Quart, a la carretera GIV 6.641, al terme municipal de Quart. Només volíem 
saber –ens ho han fet arribar– que aquesta carretera s’ha asfaltat i que l’asfaltatge era 
responsabilitat de la Diputació. I només senzillament preguntar pels motius pels quals 
no s’ha acabat l’asfaltatge de tot el tram. Ens ho han demanat. No ho sé exactament, 
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però, jo no hi he anat o no ho sé... ens ho han fet arribar si podíem preguntar. Aquesta 
carretera de Quart, en la qual hi ha un tram de 12 quilòmetres, se n’han asfaltat 8 
(quilòmetres) i ens demanaven si podíem preguntar els motius pels quals no s’havia 
acabat d’asfaltar aquest tram de carretera. En tot cas, no crec que ens ho puguin 
contestar ara, quan puguin, si ens ho poden respondre. No sé si ha de contestar o... 
El senyor President, diu: Alguna més? 
La senyora Guillaumes, respon: Dues més. 
El senyor President, diu: Doncs endavant. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, continua la seva intervenció: 
Darrerament, hem pogut observar com s’han produït diversos canvis de comunicació i 
protocol i també justament s’han obert tres places de comunicació i protocol. 
Senzillament preguntar –perquè ens vam fixar que la titulació requerida no la 
demanaven; o sigui demanaven qualsevol llicenciatura sense demanar comunicació i 
periodisme, per exemple, que ens va cridar l’atenció que una institució com la 
Diputació de Girona, que obre tres places públiques per comunicació protocol, no 
demanessin com a requisit que les persones que es presentessin a aquestes places 
tinguessin aquesta... –segur que hi ha una raó que desconeixem–, però en tot cas, 
senzillament ens va cridar l’atenció i volíem saber una mica el motiu.  
I l’última, molt ràpid. A finals d’octubre es va publicar als mitjans de comunicació que 
l’Arxiu Històric de Girona s’havia produït una fuita molt important, una fuita de 17.000 
litres que havia malmès les instalꞏlacions –és el que vam poder llegir al diari– i ens 
agradaria saber si la Diputació té informació de com és l’estat actual de l’arxiu que va 
quedar malmès per aquesta fuita d’aigua, i si la Diputació ha acordat –o l’equip de 
govern– dotar l’arxiu d’algun recurs extraordinari per poder solucionar, bé, allò que es 
va veure als mitjans, eh? Tampoc tenim més detalls. Gràcies. 
El senyor President, diu: Senyor Casellas. 
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, diu: La darrera pregunta que ha 
fet la diputada és [...] 
El senyor President, pren la paraula i diu: Molt bé, moltes gràcies. Bé, en quant a la 
GIV 6.641 l’asfaltatge de Quart, que per què de 12 quilòmetres se n’han fet 8 i 4 no? 
En tot cas, mirem-ho i ja li contestarem, eh?  
Comunicació i protocol. Jo vaig dir que separaríem les dues àrees. Tenim un sol cap 
de servei de protocol i comunicació que ara hi haurà protocol i comunicació. Les tres 
places que es creen són per passar d’interins a fixes. No són noves places, eh? Això 
en tot cas, esperarem. 
El senyor secretari, intervé i diu: I les bases que... 
El senyor President, manifesta: Sí, sí. No, no. Si ja ho contestaré. Sí, sí, deixi’m 
arribar-hi. Gràcies. 
I després la opció, probablement, si s’ha d’agafar un cap de protocol en el seu 
moment, etcètera, jo crec que nosaltres fins a la legislatura que ve; en tot cas, i si em 
toca a mi, o qui toqui en el seu moment, doncs faran la cobertura de la plaça 
corresponent, eh? Penso que hi ha gent prou preparada en la casa com perquè 
puguem acabar aquesta legislatura d’aquesta manera, però separat, eh? Protocol i 
comunicació. De fet, també s’ha separat físicament. La gent de protocol està a la casa 
i la gent de comunicació està en l’avinguda Jaume I. De fet, que tot el departament de 
protocol estigui en un lloc i tot el departament de comunicació estigui en un altre lloc, 
tot i que tots depenen del Departament de la Presidència i tots ho coordinem entre tots. 
I escolti, en el tema dels requisits de les titulacions, aquesta és una qüestió que no fa 
el president i que en tot cas fa l’àrea de recursos humans, etcètera.  
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Quant al tema de l’Arxiu Històric no és de titularitat municipal. Ai, no és de titularitat de 
la Diputació. Sí que és cert que aquí hi ha hagut una fuita d’aigua i ara li passaré la 
paraula al diputat senyor Ayats, que els podrà explicar molt més. Però a la Diputació sí 
que hem estat amatents amb els nostres fons i inclús hem traslladat una part dels 
nostres fons allà, perquè mentre es facin les obres i s’arreglin i hi hagi més seguretat i 
tranquilꞏlitat en aquest tema; el que es pugui fer.  
No sé, senyor Ayats, si vol explicar algun tema més, però en tot cas de competencial 
és això i, per tant, no és competent que la Diputació hagi d’arreglar aquest... perquè no 
som... no és casa nostra, per dir-ho d’una manera.  
La senyora Guillaumes, intervé…[...] 
El senyor President, manifesta: Sí, sí, però els fons de la Generalitat i els fons de la 
Diputació tots estan en el mateix... Senyor, Ayats, expliqui, segur que vostè ho sap 
millor que jo. 
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, intervé I 
manifesta: Sí, molt ràpidament. En qualsevol cas, com deia el president, aquí el que hi 
ha és un conveni entre la Diputació i la Generalitat de Catalunya per fer-ne ús, però en 
tot cas la titularitat és de l’Estat i en canvi, la gestió és per part de la Generalitat. En 
aquest cas, nosaltres hem estat amatents a quan va haver-hi aquesta fuita, i per tant el 
nostre primer moviment va ser sobretot garantir que els documents que eren propietat 
de la Diputació estiguessin en les màximes bones condicions i interessar-nos quin era 
el desenvolupament per tal de poder fer les millores que s’hagin de fer perquè això no 
torni a passar. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Molt bé, així contestem la senyora Guillaumes. I vostè, senyor 
Casellas, respecte a aquest tema, no? 
El president del grup del PSC, senyor Casellas, diu: L’únic que quedaria, voldria 
precisar, és quines mesures es prenen per part de la Diputació en relació a la seva 
documentació mentre no estigui solucionat, si és que no ho està. Però si ja ho està, 
no. Mentre no estigui solucionat la situació de l’arxiu, que no se’ns faci malbé res. 
Simplement que precisar això. 
El senyor President, respon: Part de l’arxiu que queda en l’arxiu, hi ha una part que era 
allà on tenia una opció i, a més hi ha de fer les obres que els hem traslladat nosaltres a 
uns magatzems de la Diputació a fi i efecte que estiguessin absolutament resguardats. 
Per tant, ara hi ha una part de l’arxiu que sí que és veritat que nosaltres l’hem tret amb 
les corresponents mesures de seguretat a fi i efecte que es pugui fer la reparació i que 
així l’arxiu de la Diputació estigui amb la màxima garantia. Així ho hem fet, d’acord. 
 
Doncs moltes gràcies. Aixequem la sessió cinc minuts si els sembla. I comencem el 
ple extraordinari. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:55 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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