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Administració Local Diputació

núm. 3078
diPUtAció de GirOnA 
serveis Generals i Patrimoni 

Anunci de convocatòria per a la cessió gratuïta de vehicles d’obra pública a ajuntaments 

exp. 2018/1598 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, per acord de 20 de març de 2018, va aprovar la convocatòria per a la cessió 
gratuïta de vehicles d’obra pública a favor dels ajuntaments de les comarques gironines, el text de la qual es transcriu 
íntegrament a continuació:

“Bases reGuLaDOres Per a L’aDJuDICaCIÓ GraTuÏTa De VeHICLes DeCLaraTs nO uTILITZaBLes Per La 
DIPuTaCIÓ De GIrOna

PrImera.- Objecte
es objecte de les presents bases la regulació del procediment a seguir per a l’adjudicació gratuïta i la transmissió de la 
titularitat, a favor d’ajuntaments de les comarques gironines, dels vehicles que es relacionen a continuació, declarats béns no 
utilitzables per als serveis de la Diputació. 

- Pala-tractor eBrO matrícula GI-26718-Ve
- Pala carregadora Case W-14 matrícula GI-27691-Ve 

SEGONA.- Beneficiaris. Requisits
Poden ser cessionaris dels béns mobles esmentats els ajuntaments de les comarques de Girona amb població inferior als 2.000 
habitants. 

TerCera.- Presentació de sol·licituds
els ajuntaments hauran d’omplir una sol·licitud, subscrita per l’alcaldia-presidència i d’acord amb el model normalitzat que 
s’adjunta en annex, disponible a l’adreça web www.ddgi.cat (catàleg de serveis > Patrimoni i expropiacions) i presentar-la 
telemàticament al registre General de la Diputació de Girona, a través de la plataforma eaCaT. 

El termini de presentació s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà als quinze 
dies naturals posteriors.

en la sol·licitud s’indicarà quin vehicle es demana dels relacionats a la base 1a, amb un màxim de dues opcions, per ordre de 
preferència.

QUARTA.- Publicitat de la convocatòria
La convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al web de la Diputació.

CInQuena.- Valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades pel Cap de servei de Xarxa Viària i pel Cap de servei de Patrimoni.

sIsena.- Criteris de valoració 
Cada ajuntament sol·licitant tindrà dret a l’adjudicació d’un vehicle, i es procurarà atendre les diverses peticions efectuades. 
En cas de coincidència de sol·licitants per a un mateix vehicle, la valoració s’efectuarà atorgant punts d’acord amb els següents 
criteris: 

- Població del municipi
o igual o inferior a 1000 h  .............................................................................................  3 punts
o de 1001 a 1500 h  ..........................................................................................................  2 punts
o superior a 1500 h  ..........................................................................................................  1 punt

- Titularitat de vehicles similars 



Pàg. 106Núm. 70 – 11 d’abril de 2018

o si l’ajuntament disposa d’un vehicle de la mateixa categoria o similar  ...........  0 punts
o si no en disposa  ............................................................................................................  1 punt

- Justificació de l’ús o destí concret que es prevegi
o La Comissió podrà atorgar 1 punt complementari als sol·licitants en funció de la justificació de l’ús del bé, les 

necessitats de l’ajuntament, les característiques del territori, o altres aspectes 

es podrà adjudicar els dos vehicles a un mateix sol·licitant sempre que s’hagi demanat en segona opció i no hi hagi altres 
peticions. 

La Comissió estarà facultada per interpretar les presents bases i resoldrà els dubtes que sorgeixin en l’aplicació de les 
puntuacions.

seTena.- resolució de l’adjudicació. Comunicació, acceptació i formalització
realitzada la valoració, es formularà una proposta d’adjudicació a la Junta de Govern de la Diputació, que adoptarà un acord 
aprovant la corresponent cessió gratuïta. 

en cas de no ser acceptats per algun dels adjudicataris, els vehicles podran ser adjudicats a altres ajuntaments dels sol·licitants, 
seguint l’ordre assenyalat a la base quarta. 

VuITena.- Obligacions dels adjudicataris
Les corporacions adjudicatàries, per poder rebre el material adjudicat, hauran de signar el corresponent rebut de recollida i 
acceptació o, si s’escau, el document contractual que correspongui. 

Els adjudicataris assumeixen l’obligació de tramitar el canvi de titularitat del vehicle davant la Dirección General de Tráfico, i 
de trametre al Servei de Patrimoni de la Diputació còpia del nou permís de circulació en el termini de 15 dies, a comptar des 
de la data del lliurament.

els adjudicataris, els quals accepten les bases i el seu compliment, no podran fer cap operació comercial amb els béns 
adjudicats, i hauran de destinar-los a l’ús fixat a la resolució de cessió.

Igualment, en la seva condició de titulars, seran responsables del seu manteniment, conservació i utilització, declinant la 
Diputació tota responsabilitat en aquest sentit.

 
anneX:

sOL·LICITuD De CessIÓ GraTuÏTa De VeHICLes 

Dades d’identificació de l’Ajuntament sol·licitant

Persona signant de la sol·licitud

Administració Local Diputació
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Béns sol·licitats

Persona de contacte per al seguiment de l’expedient

La persona que sotasigna DeCLara que són certes les dades expressades a dalt, i sOL·LICITa la cessió gratuïta dels béns 
indicats, en els termes establerts a les bases reguladores aprovades per a la seva adjudicació, les quals coneix i accepta.

________________, ______, d _________ de 20____

signatura de la persona sol·licitant
i segell de l’ajuntament” 

Girona, 5 d’abril de 2018 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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